ZAŁĄCZNIK do SIWZ nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
pieczęć firmy
Nazwa oraz siedziba Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………
Osoba kontaktowa: ………………….. ……….
Nr kontaktowy: ………………………………., email: ………………………………………………….
Przedmiot oferty:
BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNEGO
Stowarzyszenia: „NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU” im. OJCA PIO I MATKI TERESY w tym budowa:
Hospicjum Stacjonarnego, siedziby Hospicjum Domowego, Poradni Medycyny Paliatywnej, Oddziału
Dziennego Pobytu, zaplecza administracyjno-socjalno-edukacyjnego oraz Kaplicy - zlokalizowanego w
miejscowości Żyrardów u zbiegu ulic Kanałowej i Opolskiej na działce nr ew. 7513/2; AM.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji
lokalnej w terenie inwestycji oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
2. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wynagrodzenia ryczałtowego
zgodnie z SIWZ, w wysokości: ………………………………. zł netto (słownie:……………),
3. W przypadku konieczności pełnienia nadzoru autorskiego, proponujemy wynagrodzenie za 1 nadzór
w wysokości ……… PLN netto (słownie: ……… PLN netto) Wyżej wymienione wynagrodzenie
obejmuje wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego za wykonanie ewentualnych
zmian do projektu na etapie realizacji zadania.
4. Przy realizacji zamówienia będziemy / nie będziemy* korzystać z podwykonawców.
Wykaz podwykonawców uczestniczących w realizacji zadania wraz z zakresem prac:
a) …………………………………… w zakresie ……………………… w kwocie ………………….
b) …………………………………… w zakresie ……………………… w kwocie ………………….
5. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres: 90 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Akceptujemy następującą formę rozliczeń i płatności za realizację przedmiotu oferty: faktura z
terminem płatności ……………… dni (oczekiwany termin 21 dni) od daty wystawienia faktury.
Faktury wystawiane będą za wyszczególnione w punkcie 10 etapy:
a) Koncepcja
………. wartości zamówienia.
b) Projekt budowlany
………. wartości zamówienia.
c) Projekt wykonawczy
………. wartości zamówienia.
d) Kosztorysy Inwestorskie, przedmiary robót
………. wartości zamówienia.
7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między postanowieniami SIWZ a ofertą (w tym jej
załącznikami), obowiązują postanowienia SIWZ.
8. Oświadczamy, że „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ akceptujemy i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że w przypadku braku zawarcia umowy na podstawie
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niniejszej oferty w ww. terminie, Zamawiający może obciążyć nas karą w wysokości 10% wartości
ofertowej.
10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: …………….. dni od daty
otrzymania zamówienia/zawarcia umowy, przy czym:
a) Koncepcja architektoniczna i materiały przedprojektowe zostaną przedstawione Zamawiającemu
w terminie do ………. dni od daty otrzymania zamówienia/zawarcia umowy;
b) Projekt budowlany zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie do …………….. dni od
daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Koncepcji Architektonicznej.
c) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na pełny zakres zadania zostanie przedstawiony
Zamawiającemu w terminie do …………….. dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego
Projektu Budowlanego.
d) Projekt wykonawczy zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie do …………dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Budowlanego;
e) Kosztorysy Inwestorskie, przedmiary robót w terminie do ………… dni od daty zatwierdzenia
przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego.
11. Udzielamy ………… miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonego od dnia podpisania bez uwag przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego na przedmiot zamówienia przy czym, w każdym
wypadku okres rękojmi nie upływa wcześniej niż termin ustawowy.
f) Potwierdzamy, że wszelkie działania/zaniechania osoby kontaktowej wskazanej na wstępie
niniejszej Oferty podjęte przez nią w naszym imieniu w związku z postępowaniem przetargowym
na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy niniejsza Oferta, będą dla nas w pełni i
nieodwołalnie ważne i wiążące.
g) Wykaz załączników do niniejszej oferty:
1. Formularz potwierdzający doświadczenie zawodowe (załącznik nr 2 do SIWZ).Prace
wyszczególnione w wykazie bez dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie nie
będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.
2. Formularz oświadczenia projektanta.(załącznik nr 3 do SIWZ)
3. Zaparafowane Prawa własności intelektualnej stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z
wyraźnym wskazaniem osób parafujących umowę (np. poprzez pieczątkę imienną).
4. Zaparafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 6 SIWZ)
5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wraz z
dowodem opłacenia wymagalnych składek, i/lub promesa ubezpieczeniowa wystawiona
przez ubezpieczyciela i oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wyboru do realizacji
zamówienia zobowiąże się ubezpieczyć lub doubezpieczyć w zakresie opisanym w SIWZ.

………………………………………

……………………………………

Miejscowość/data.

Podpis osoby upoważnionej/Pełnomocnika
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