Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONANIE INWESTYCJI W SYSTEMIE "PROJEKTUJ I BUDUJ"
POD NAZWĄ: "PRZEBUDOWA LINIOWEJ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ
W CZĘSTOCHOWIE (odcinek 1,2,3,4,5a,6)"

stanowiącego część projektu pt.
„Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie
(odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby
transportu publicznego w Częstochowie”
Nazwa wykonawcy

..............................................................................................
..............................................................................................

Adres

..............................................................................................
................................. województwo ......................................

Adres korespondencyjny

..............................................................................................
................................. województwo ......................................

e-mail

...................@ .................. http://.................................... .pl

(NIP)

...................................... REGON ....................................

Numer telefonu

.............................

Numer faksu

.............................

podpis osoby lub podpisy osób uprawniony do
reprezentowania oferenta i składania

OFERTA ZAWIERA

oświadczeń woli w jego imieniu

...................................................
podpis i pieczęć imienna

..........................

.....................................................
miejscowość i data

ponumerowanych
STRON/ KARTEK
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W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie inwestycji w systemie "projektuj
i buduj" pod nazwą: "przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie
(odcinek 1,2,3,4,5a,6)", wyrażając chęć wykonania zamówienia publicznego w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na warunkach określonych przepisami Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ,
oferujemy dla Zamawiającego wykonanie zamówienia w cenie ofertowej z uwzględnieniem
wszelkich kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy na warunkach określonych jej
postanowieniami, która wynosi:
Cena oferty netto: ................................ złotych
(słownie złotych: ..................................................................................)
Cena oferty brutto: ................................ złotych
(słownie złotych: ...................................................................................)
zgodnie z cenami zawartymi w zestawieniu pozycji ofertowych stanowiącym załącznik nr 2 do
formularza ofertowego
1. Deklarujemy:
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……… miesięcy od dnia otrzymania przez
Wykonawcę oświadczenia od Zamawiającego potwierdzającego podpisanie umowy
z instytucją pośredniczącą/zarządzającą o przyznaniu środków finansowych
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………miesięcy od dnia przekazania terenu
budowy, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem
3) udzielenie GWARANCJI na wykonany przedmiot zamówienia ……… miesięcy,
2.
Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2) zamówienie zostanie wykonane bez udziału / z udziałem1) podwykonawców,
3) podwykonawcom powierzymy następującą część zamówienia:
................................................................................................................................…… 2 ),
4) jesteśmy / nie jesteśmy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,
5) zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami i wymaganiami,
6) jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. przez okres 90 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ w formie
1)

odpowiednio skreślić

2)

w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, należy opisać
Tę część zamówienia, którą powierzy podwykonawcom
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....................................................,
7) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ,
8) w przypadku wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej wniesiemy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty,
9) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w SIWZ i nie wnosimy w stosunku do niego
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego, w terminie
i miejscu przez niego wyznaczonym,
10) informacje zawarte na następujących stronach oferty: ………3) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
11) Załącznikami do oferty są:
1) załącznik nr 1: Wypełniony JEDZ – Jednolity europejski dokument zamówienia,
2) załącznik nr 2: Zestawienie pozycji ofertowych,
3) załącznik nr 3: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia,
4) załącznik nr 4: harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy robót
budowlanych, obejmujących przedmiot zamówienia,
Przedmiotowy harmonogram będzie zawierał co najmniej:
 zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem terminów ich wykonania,
5) załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy;
6) załącznik nr 6: Wykaz robót/usług (wzór),
7) załącznik nr 7: Wykaz osób, którymi będzie dysponował wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór),
8) załącznik nr 8: Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa (wzór),
12) Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do:
imię i nazwisko osoby do kontaktu: …………………………………………………………………………….
adres: …………………………………………………………...…………………………………………………………...
faks: …………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………….

Podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
........................................................................
miejscowość i data

3)

wypełnić tylko, gdy dotyczy; Wykonawca może zastrzec informacje techniczne, handlowe lub organizacyjne wyłącznie
w sytuacji, gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jeśli nie zostały ujawnione do wiadomości
publicznej przed złożeniem oferty
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