Budowa hali sportowo – dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna)
w Wieliczce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................................
Adres Wykonawcy: …………………………………………….……….………………………………………………
NIP: ………………………………………………………..………..
Telefon: ……………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………….………….
reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………
/imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji/

dla Solne Miasto Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa
hali sportowo – dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w
Wieliczce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
1. Oferujemy wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszego postępowania za
wynagrodzeniem w kwocie łącznej brutto, tj. z obowiązującym podatkiem VAT:

.................................................................... PLN, w tym:

Lp.

Rodzaj prac

1

sporządzenie dokumentacji projektowokosztorysowej

2

wykonanie robót budowlanych

Cena brutto [PLN]1

2. Informujemy, że wybór oferty będzie/nie będzie2 prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
1
2

Cena za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może przekroczyć 5,0% ceny za wykonanie robót budowlanych
Niepotrzebne skreślić

1
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Rodzaj usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług: ……………………………………………………………………………………………….
Wartość
ww.
usług
bez
kwoty
podatku
wynosi:
…………………………………………………….. PLN3.
3. W przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, na wykonany przedmiot
zamówienia udzielamy ........... lat gwarancji jakości i rękojmi za wady.
4. Oświadczamy, że osoba przewidziana na stanowisko Kierownika budowy posiada
stosowne doświadczenie i pełniła funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót
lub Inspektora nadzoru podczas ........... zadań.
5. Oświadczamy, że osoba przewidziana na stanowisko Projektanta architekta
posiada stosowne doświadczenie i wykonała ........... dokumentacji projektowych
(w zakresie architektury).
6. Oświadczamy, że osoba przewidziana na stanowisko Projektanta konstruktora
posiada stosowne doświadczenie i wykonała ........... dokumentacji projektowych
(w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej).
7. Roboty/prace objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami4.
8. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom4:
Lp.

Zakres prac

Nazwa podwykonawcy

2
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym
z projektem umowy. Do dokumentów przetargowych, w tym do projektu umowy
nie wnosimy zastrzeżeń i w całości je akceptujemy.
10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wymiarze nie mniejszym niż
wskazany w SIWZ.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie
wskazanym w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu do dnia zawarcia umowy.
12. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do przedstawienia
Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymienionych w rozdziale 15.1. SIWZ
oraz do zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 21 miesięcy od
dnia podpisania umowy.
14. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności wynagrodzenia podany projekcie
umowy, tj. przelew do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego
15. Oświadczamy, że wnieśliśmy wymagane przez Zamawiającego wadium. Zwrotu
wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek:
…………………………………………………………………………………………………………....……………..
16. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj.
w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych
podatku VAT.
3

4

Niepotrzebne skreślić
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.
Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).
17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

…………………………………

……………………….…………………………………….

/miejscowość, data/

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

3
…………………………………………………………………………..
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

