PN – 21/2020
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

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

NIP: ……………………….. REGON: …………….……., Tel. ………………......................
Adres e-mail ……………………..……………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z przebudową instalacji
elektrycznej – etap I pomieszczenia parteru starej części szkoły
Kody CPV:
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarnej

1. Oferujemy wykonanie zamówienia
za cenę
zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym:

cenę kosztorysową, wyliczoną

Brutto: …………………………. zł
w tym należny podatek Vat (23%): ………………………..
2. Deklaruję udzielenie gwarancji i rękojmi na okres …………………. lat
3. Deklarujemy zastosowanie wykładziny heterogenicznej:
wykładzina heterogeniczna o gr 2,0mm i 0,8mm warstwy użytkowej, klasa
ścieralności T, trudnopalność Bfl-s1, zabezpieczona PUR- antybakteryjna*
wykładzina heterogeniczna o gr 2,5mm i 1,0mm warstwy użytkowej, klasa
ścieralności T, trudnopalność Bfl-s1, zabezpieczona PUR- antybakteryjna*
*Wskazać jedną z w/w możliwości

4. Deklarujemy zastosowanie farb:
farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych*
farba lateksowa II stopień odporności na szorowanie*
*Wskazać jedną z w/w możliwości

5. Deklarujemy zainstalowanie WC:
kompakty WC z deskami sedesowymi*
zestawy podtynkowe z muszlami i deskami sedesowymi*
*Wskazać jedną z w/w możliwości

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.

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

……………………………………
podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawców.
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Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Kryteria kwalifikacji zamieszczono poniżej:
Rodzaj przedsiębiorstwa
Zatrudnienie
mikroprzedsiębiorstwo
mniej, niż 10 osób
małe przedsiębiorstwo
mniej, niż 50 osób
średnie przedsiębiorstwo
mniej, niż 250 osób
inne
powyżej 250 osób

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

Inne

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

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty.
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