OFERTA
Zamawiający: Parafia Kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Michała Archanioła we
Wtelnie, ul. Kościelna 2, 86-011 Wtelno

1.

Nazwa Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………….…………………………………………………………..
tel....................................................

fax...........................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………
Regon.............................................
2.

NIP..................................................

Nawiązując do ogłoszenia na:

WTELNO, PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE PRZY
ELEWACJACH KOŚCIOŁA
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:
................................................... zł zawierającą należny podatek VAT
słownie złotych: ……………………………………..…………….……………………………
3.

Oświadczamy, że udzielamy ………..….. miesięcy rękojmi za wady.

4.

Oświadczamy, że cena została obliczona w oparciu o dostarczoną dokumentację
projektową, zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5.

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminach do dnia 30 listopada 2017 r.

6.

Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot
zamówienia. Początek biegu terminu liczony będzie od daty odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.

7.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni.

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy samodzielnie*), za wyjątkiem
części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć: *)
podwykonawcy w następującym zakresie:
______________________________________________________________________________________
(część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

9.

W przypadku wyboru naszej oferty w przedmiotowym postępowaniu osobą
odpowiedzialną za realizacje umowy będzie Pan/Pani
......................................................................................

10. Załącznikami do niniejszej oferty są :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................

__________________________________________
data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

Załącznik do Oferty nr …..
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Wtelno, prace budowlano- konserwatorskie przy elewacjach kościoła
oświadczam, że zamówienie będzie realizowane przy udziale:
Wykształcenie,
Nazwisko i imię osoby,
którą Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował

kwalifikacje
zawodowe,

Doświadczenie
zawodowe

Zakres czynności/
funkcja

3

4

nr uprawnień

1

2

……………………………
…………………………….

kierownik
budowy

dysponuję / będę dysponować*

* niepotrzebne skreślić
Uwaga! W przypadku wykazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował należy dołączyć
informację o podstawie dysponowania tymi osobami na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
Oferty.

____________________________________________________
data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik do Oferty nr …..

WYKAZ ROBÓT
Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest: Wtelno, prace budowlano- konserwatorskie przy elewacjach kościoła
Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w zapytaniu ofertowym, oświadczam, że
reprezentowana przez nas firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące, co najmniej dwie
roboty polegające na wykonaniu renowacji obiektów zabytkowych (w tym co najmniej jedna
związana z renowacją elewacji budynku), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 30.000,00 zł. i
roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dokumenty (referencje).

lp
Zamawiający,
opis robót, miejsce wykonania,

Wartość robót
brutto

Data wykonania
Początek /
koniec

Uwagi na
temat
wykonania
zamówienia

Wykonawca wraz z oświadczeniem winien załączyć dokument potwierdzający, że wykazane roboty
zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli
przy jakiejkolwiek robocie zostały stwierdzone nieprawidłowości, fakt ten należy zaznaczyć w
wykazie.

___________________________________________________
data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik do Oferty nr …..

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań z wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. Wtelno, prace
budowlano- konserwatorskie przy elewacjach kościoła”.
Oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

____________________________________________________
data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
(zamawiającego) lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

