Załącznik nr 3

Pieczęć Firmowa

Nr postępowania: 002/PZP/PN/2019
Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.....................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
REGON: .....................................................................................................
NIP: ............................................................................................................
Telefon...........................................
Fax na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................................ .
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
adres e-mail........................................
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
W Koszalinie , ul. Mieszka I-go 39,75-124 Koszalin
-

-

Zadanie nr1:
o Przebudowa pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39
Zadanie nr 2:
o Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39,
o Remont pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ulicy Mieszka I 39 w Koszalinie
o Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich
43 w Koszalinie

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, oraz warunkami umowy za cenę ofertową:
Zadanie I
a) netto: ............................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..:….)
b) brutto z podatkiem VAT w wys. ..... .............................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..:….)
Zadanie II
a) netto: ............................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..:….)
b) brutto z podatkiem VAT w wys. ….. ...................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..:….)

Podana wyżej cena poszczególnych zadań jest ceną ryczałtową, tj.: zawiera w sobie wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym
przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu
1. Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do ……………..
2. Oświadczamy, że udzielamy
a) ............... – miesięcy gwarancji (minimum 36 miesięcy) na wykonane ZADANIA NR 1 licząc od
daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót.
b) ............... – miesięcy gwarancji (minimum 36 miesięcy) na wykonane ZADANIA NR 2 licząc od
daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót.
3. Niniejszy punkt dotyczy tylko zadania nr 1
Oświadczamy, że doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (kierownika robót budowlanych
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlane wynosi ................... (podać w latach).

UWAGA:
Czas gwarancji w miesiącach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVI SIWZ.
4. Termin płatności za wykonane roboty będzie wynosił 30 dni od wystawieniu faktury. Warunkiem wystawienia
faktury jest podpisanym przez obie strony końcowy protokołu odbioru technicznego wykonanych robót.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczenie o związaniu ofertą
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że zamówienie nie zamierzamy / zamierzamy* zrealizować przy udziale podwykonawców.
*niepotrzebne skreślić

jeżeli dotyczy:
Podwykonawcami będą następujące podmioty: ……………………………………………..……………………
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać nazwę podwykonawców, o ile jest to wiadome oraz zakres prac).
8. Oświadczenie w sprawie Projektu Umowy.
Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Projektem Umowy
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
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9. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą: …..… (prosimy wpisać „TAK” lub „NIE” – wyłącznie dla celów
statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych).
10. Ofertę niniejszą składamy na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

..................................
(miejscowość)

................
(data)
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