Znak sprawy: L.dz.PTBS/1481/ZP/2015

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 207 000 EURO
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks
nr NIP

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

nr REGON ……………………………………………………

Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko:

…………………………………………………………………

numer telefonu: …………………………………………

adres e-mail: ……………………………………………

Zamawiający:
Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew
Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia – Zaprojektowanie kompleksu budynków
mieszkalnych na nieruchomości przy ul. Malinie w Pleszewie - działki nr: 3003/5, 3002/5, 3001/5,
3000/5, 2993/7 i 2986/43 obręb nr 0001, miasto Pleszew, za następującą cenę:
Wartość netto zł: ……………………………………………………………
Podatek VAT zł: ……………………………………………..……………
Wartość brutto: ………………….. (słownie: …………………………….)
Termin wykonania zamówienia*: …………… dni
w tym:
1) przygotowanie projektu koncepcyjnego (Faza I) i dostarczenie go Zamawiającemu
do akceptacji w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy,
2) dostarczenie potwierdzenia złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (Faza II
– ……………………………………… dni
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej (Faza III) –
……………………………………… dni
Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń
oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
8. Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
9. Niżej wymienione części zamówienia powierzę podwykonawcom:
o …………………………
10. Nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.** / Należę
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w związku z czym
załączam do oferty listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej.**
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię. ....................................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres**:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

* Wykonawca podaje „Termin wykonania zamówienia” nie krótszy niż 120 dni i nie dłuższy niż
150 dni. UWAGA: za termin wykonania zamówienia uważa się, złożenie kompletnego wniosku
(bez uwag organu) o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego.
** niepotrzebne skreślić

_________________________________
_
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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