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FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres

NIP: ……………….. REGON: ………………., Tel. ……………………….….
Adres e-mail ……………………..……………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :
Kody CPV:

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek
w Mikołowie- Tężnia solankowa w centrum Mikołowa" – etap II
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Brutto: ………………………… zł
w tym należny podatek Vat: …………………….. zł
2. Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy,
posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności w konstrukcyjno – budowlanej, obejmującymi obiekty
zabytkowe: ……………… szt.
liczba wykonanych robót budowlanych (budowa, przebudowa lub remont tężni solankowej o wartości
min. 110 000,00 zł brutto każda), w trakcie których osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy
Lp.

Imię Nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności przy realizacji
niniejszego zamówienia

Miejsce wykonywania
i zakres robót

Podmiot na rzecz
którego roboty
zostały wykonane

1.

1

2.
Kierownik budowy
posiadający
uprawnienia do
kierowania robotami 3.
budowlanymi
w specjalności
4.
konstrukcyjno –
budowlanej
obejmującymi obiekty
zabytkowe
5.

UWAGA: powyższe oświadczenie wiedzy Wykonawcy stanowi treść oferty i co do zasady nie może zostać
zmienione, z uwzględnieniem zapisu art. 87 ust. 2 pzp.

1

3. Na wykonane roboty i zamontowane urządzenia udzielę rękojmi i gwarancji
na okres ………………….. lat.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy
umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

.................................................
miejscowość i data

Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe
przedsiębiorstwo

Srednie
przedsiębiorstwo

Inne

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty, kryteria kwalifikacji zamieszczono poniżej:

Rodzaj przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
inne

Zatrudnienie
mniej, niż 10 osób
mniej, niż 50 osób
mniej, niż 250 osób
powyżej 250 osób

Obrót roczny
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 50 mln Euro
powyżej 50 mln Euro

Suma bilansowa
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 43 mln Euro
powyżej 43 mln Euro

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców.
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