Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy ZP/PN/Rb/82/18

(pieczęć Wykonawcy)

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Południe
Dział Zamówień Publicznych
ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................
TEL./FAX: ………………………………………………………………………………….
REGON: …………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………
Adres e-mail do korespondencji: …………………………………………………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie”
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ za cenę
(podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
 (C): Cena ofertowa brutto wynosi: ........................... zł brutto
(słownie: ……………………………………………….…………………………......… zł).
 (G) - Oświadczamy że okres gwarancji i rękojmi robót objętych odbiorem
wynosi:………....lat (-a) od daty odbioru końcowego (jednak nie mniej niż 3 lata).
(Gwarancja obejmuje pełen zakres zamówienia i musi określać pełne lata tj. 3 lata, 4 lata,
5 lat, 6 lat itd.., od daty odbioru końcowego)
Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 10.12.2018 r.

....................................., ......................... 2018 r.
(miejscowość)

( data)

………………………………….......................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

-1-

1. Oświadczamy, że wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót, są uwzględnione w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
Roboty tymczasowe i towarzyszące nie będą dodatkowo płatne.
2. Oświadczamy, że ceny jednostkowe, w tym stawki roboczogodzin brutto oraz ceny sprzętu i
materiałów określone w kosztorysie ofertowym, są stałe przez cały okres trwania umowy i
zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez zamawiającego i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że wszystkie materiały użyte przy realizacji zamówienia będą fabrycznie
nowe.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do:
o zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
o wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
umowy (brutto) o której mowa w § 5 ust. 4 wzoru umowy, najpóźniej w dniu zawarcia
umowy,
o okazania dokumentów wskazanych w SIWZ (pkt 37).
6.
Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ
na składanie ofert) oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być
zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą.
7.
Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia powierzymy
podwykonawcom.
(wypełnić, jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia)

…………………………………………………………………………………………………
8. Wadium zostało wniesione w dniu ….……….2018 r. w wysokości …..……….…… w formie
…………………………………………………….
Wadium proszę zwrócić na konto nr …………………………………………………….….
(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu)

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
Strona
1) ………………………………………………………………………………………

...........

2) ...................................................................................................................................... ...........
3) ...................................................................................................................................... ...........
4) ...................................................................................................................................... ...........
5) ...................................................................................................................................... ...........
6) ...................................................................................................................................... ...........
7) ...................................................................................................................................... ...........
8) ………………………………………………………………………………………

……....

Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.
................................................, ......................... 2018 r.
(miejscowość)

( data)

............................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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