Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
w przetargu na

„Remont dodatkowego podgrzewacza kotła WR10-011 nr 1”
Wykonawca:

Nazwa ….……………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………….
REGON ……………………….…………………………………………………………

1. Oświadczam, że jestem upoważniony do podpisania niniejszej oferty, zapoznałem się i w pełni
akceptuję warunki zapisane w SIWZ wraz z dokumentami towarzyszącymi, zdobyłem wszelkie
informacje do jej opracowania i podpisania umowy w ramach zadania. Zobowiązuje się i
gwarantuję bez zastrzeżeń zgodne z umową wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że:
a) spełniam warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu (zachodzi brak
podstaw do wykluczenia),
b) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu
zamówienia,
c) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia
w terminie i w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
dokumentach towarzyszących,
e) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena netto: ……………….… zł
Cena netto słownie: ……………………………………………………………………. zł
należny podatek VAT ……………….… zł wg stawki 23%
Cena brutto: ……………….… zł
Cena brutto słownie: ……………………………………………………………………. zł
4. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie od ……………….. do ………………..
5. Zobowiązuje się przedstawić harmonogram prac do dnia …………………

6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi oryginał podpisanego protokołu odbioru końcowego
robót oraz przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej.
7. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej i
potwierdzonej odbiorem faktury na rachunek bankowy w niej wskazany.
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia …………… r.
9. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do:
a) zawarcia pisemnej umowy w/g projektu dołączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na zasadach, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego,
b) udzielenia 60 miesięcznej gwarancji dotyczącego przedmiotu umowy licząc od dnia
bezusterkowego odbioru końcowego robót.

Załączniki do oferty:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykazu co najmniej trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, związanych z remontami części ciśnieniowych lub
podgrzewaczy kotłów WR w tym jednego remontu części ciśnieniowej lub podgrzewacza
kotła WR o mocy minimum 10 MW (załącznik nr 5 – Wykaz robót).
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 – Wykaz personelu). Osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia,
kopie uprawnień poświadczonych za zgodność z oryginałem załączyć do oferty, w tym:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych oraz aktualne, wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej,
b) spawacze (minimum 1 osoba) z odpowiednimi uprawnieniami UDT do stosowania danych
metod spawania, grup materiałów, typu spoiny i pozycji spawania, zgodnych z zakresem
przedmiotu zamówienia,
c) monterzy/pomocnicy (minimum 2 osoby) przeszkoleni w zakresie transportu i montażu
elementów podgrzewaczy.
Oświadczenie o posiadaniu opłaconej polisy (załączyć kopię polisy), a w przypadku jej braku,
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 200 000 zł.
Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzającego, że profil działalności Wykonawcy
odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne uprawnienia UDT zakładu w zakresie obejmującym naprawy urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu.
8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
9. Potwierdzenie wniesienia wadium.

………………….…………………..
miejscowość i data

………………….…………………..
imię i nazwisko – podpis osoby uprawnionej

