ZAŁĄCZNIK NR 1
…........................ dnia …..........................
OFERTA
(wzór)
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................
Adres Wykonawcy ..................................................................................................
Powiat ............................................. województwo ...............................................
Numer NIP ........................., Numer REGON ........................,
PESEL ..........................1
Numer telefonu ....................................
Poczta elektroniczna .............................................................................................
Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na:
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami
(inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod
nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na
lata 2007 - 2013.
oświadczamy, Ŝe:
1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji zamówienia i nie wnosimy do niej Ŝadnych
zastrzeŜeń.
2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej
załącznik nr 4).
4. Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej
podpisania na warunkach nie gorszych dla zamawiającego niŜ wskazane w tej
umowie.
5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu
składania ofert.
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Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

6. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość
moŜliwości składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.
7. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
8. Zobowiązujemy

się,

w

przypadku

wybrania

naszej

oferty,

do

rozpoczęcia

i

zakończenia realizacji zamówienia w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
a) cena netto .……………………..…………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………….…………………………………………………)
b) podatek VAT: stawka ………. % wartość: ………………………………………..
c) cena brutto .………………………….……………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………….…………………………………)
Cena, jest traktowana jako cena ryczałtowa obejmująca wszelkie koszty realizacji
przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustaleń określonych w
projekcie umowy i specyfikacji zamówienia.
PowyŜsza cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek
VAT.
Akceptujemy termin płatności 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia
prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

..........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i
podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dotyczy:

Opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z
kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare
Planty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Oświadczam, Ŝe spełniamy niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu,
a mianowicie:

1) Posiadajmy
uprawnienia
do
wykonywania
działalności
objętej
przedmiotem niniejszego przetargu;
2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia
objętego przedmiotem niniejszego przetargu;
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia objętego przedmiotem niniejszego przetargu;
4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
objętego przedmiotem niniejszego przetargu.

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

podpis Wykonawcy / Wykonawców

……………………………..….., dn………………….…2012 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
Dotyczy:

Opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z
kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare
Planty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Wykaz wykonanych projektów budowlanych:
Nazwa Wykonawcy..................................................................................................
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Lp.

Zleceniodawca /
Inwestor

Termin
wykonania

Wartość
projektu

Zakres projektu

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

podpis Wykonawcy / Wykonawców

……………………………..….., dn………………….…2012 r.

Załączniki:
- referencje/potwierdzenie wykonania zamówienia

