Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Tel/fax: …………………………
REGON:…………………………
NIP: ……………………………..
e-mail ……………………..…….
wielkość przedsiębiorstwa **……………………..…….
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Niżej

podpisani

Stołeczna Estrada
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 WARSZAWA
........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
remontu pomieszczeń biurowych Zamawiającego znajdujących się na parterze oraz I piętrze w
budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie wraz z wykonaniem robót branżowych składamy
niniejszą ofertę:
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową oraz zgodnie z załączonymi
kosztorysami ofertowymi:
L.p.

1

Przedmiot zamówienia

Wartość
netto przedmiotu
zamówienia(zł)

VAT

23%

Wartość
brutto przedmiotu
zamówienia (zł)

wykonanie remontu oraz
wyposażenie pomieszczeń
biurowych Zamawiającego
znajdujących się na parterze oraz I
piętrze w budynku przy ul.
Niemcewicza 4/6 w Warszawie
wraz z wykonaniem robót
branżowych
do 60 dni od daty zawarcia umowy

2

termin zakończenia wykonania
przedmiotu zamówienia

do 90 dni od daty zawarcia umowy
powyżej 60 dni od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej nie
do dnia 31 grudnia 2019 r.

3

okres rozszerzonej
odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wykonanie
robót budowlanych licząc od
daty odbioru końcowego bez
wad i usterek

24 miesiące
30 miesięcy
36 miesięcy

W wierszu 2 proszę wskazać oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia (tylko jeden w wierszu 2) x
W wierszu 3 proszę wskazać oferowany okres rękojmi za wykonanie przedmiotu zamówienia (tylko jeden w
wierszu3) x
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2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
1) Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego w ofercie, nie
dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.
2) Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
3. Oświadczamy, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres
wykonywania przedmiotu Umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (klauzula społeczna na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018
r. poz. 1986 ze zm.).
4. Oświadczamy, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, wybór naszej oferty.
nie będzie *prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)
będzie *

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
____________________ wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku_______________________.

* Należy zaznaczyć (X) właściwe pole powyżej w pkt 2 i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy
zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy;
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku
VAT będzie po stronie Wykonawcy).

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać bez udziału
podwykonawców.*
7. Oświadczamy*, że prace objęte przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać przy udziale
podwykonawców (proszę wskazać firmę/firmy, podwykonawców oraz zakres wykonywanych przez nich
prac, ich wartość lub procentowy udział),zakres:………………………….…………………………
…………………………………………………………..……., o wartości lub procentowym udziale
……………………………………………………………………………………………..……………
*
Proszę o określenie pkt 6 lub 7, a w przypadku pkt 6 również jego wypełnienie.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ, tzn.
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości .............................................................. zł
słownie złotych: .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
w postaci: ….................................................................................................................................
Numer i nazwa konta na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:
…………...............................................................................................................................................
9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia, na zasadach określonych w SIWZ zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto.
10. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór Umowy i zawarte w nim warunki płatności akceptujemy
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy
na prace będące przedmiotem zamówienia w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przepisami RODO określonymi w Umowie i w SIWZ.
12. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami
w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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13. Do niniejszego formularza oferty są załączone i stanowią integralną część oferty, załączniki określone
w SIWZ.
14. Oferta składa się z ............. kolejno ponumerowanych stron, łącznie z załącznikami.
Wykaz załączników:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

................................, dnia ............................

.....................................................................................
podpis/y i pieczątka/i imienna/e uprawnionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy

* ) Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych (dla Zamawiającego potrzebne są do wypełnienia ogłoszenia o
udzieleniu)
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.
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