Załącznik nr 1.1. - wzór formularza oferty

Zamawiający:

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA
ul. Zdrojowa 39 57-320 Polanica Zdrój
Tel 0748680211, 0748680398 fax 074 8681663 e-mail:stanislawa.parada@zuk-sa.pl
NIP 883-00-01-702 REGON 000288337

Formularz ofertowy :

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja wraz z dobudową infrastruktury uzdrowiskowej Szpitala Uzdrowiskowego KORAB
w Polanicy Zdroju

Oferta przetargowa została złożona przez:
Nazwa Wykonawcy

1)

Adres

Nr telefonu /fax

Adres e-mail

Ja, /My/ wyżej wymieniony/eni/ oferujemy zrealizować zamówienie publiczne , zgodnie z warunkami
dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:
Cena netto …………………………………......….
VAT

zł

………………………………………. zł

Cena brutto ………………………………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………….
w terminie – do dnia …………………………..
Wyrażamy zgodę na 30-dniowy termin zapłaty faktur.
2)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w pełni ją akceptujemy.

3)

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez:
…………………………………..……….................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(nazwa lidera)

Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
5) Na podstawie Art. 96 ust. 4 Ustawy, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] - wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania.

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

1. ………………………………………………….
2 .……………………………………………......
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................
6. ...................................................................
7. ...................................................................
8. ...................................................................
9. ...................................................................
10. ...................................................................
11. ...................................................................
12. ...................................................................
13. ...................................................................
14. ...................................................................
15. ...................................................................
16. ...................................................................

.........................................................................
data, podpis
pieczęć imienna upoważnionego do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1.2

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
złożone zgodnie z art.44 w związku z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo Zamówień Publicznych (teks jedn. Dz.U. z 2007 r nr 223 poz.1655 ze zmi.)
Oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym
2.

3.
4.

niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
2.1. dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
2.2. przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

……………………………………………………………………………………
Data i podpis
Osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy

Uwaga: w pkt 2 –odpowiednio podkreślić.

Załącznik nr 1.3

Wykaz osób ,którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia oraz wykonywanych przez nich czynności

l.p.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności

Doświadczenie w
zawodzie

1

2

3

4

Posiadane
kwalifikacje
i uprawnienia

5

Na potwierdzenie informacji zawartych w rubr 5 dołączmy następujące dokumenty:
1. kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie
2. kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

..................................................................
data,podpis
pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr1.4

Doświadczenie Wykonawcy

Wykaz wykonanych usług:

Nazwa usługi

Wartość usługi –
brutto w zł

Data
rozpoczęcia

Data
Zakończenia

Zamawiający i adres
telefon

1

2

3

4

5

Uwaga :

Do przedstawionego wykazu należy załączyć dokumenty należytego wykonania zamówienia.

……………………………………………..
Data, osoba lub osoby
upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1.5

Informacja w sprawie podwykonawców
Wartość zadania (umowy)
zgodnie z moją ofertą wynosi brutto : .........................................................

Lp.

Zakres powierzonej części zamówienia

Wartość brutto w zł
powierzonej części
zamówienia

Uwaga:

W przypadku wykonywania całego zamówienia siłami własnymi, powyższą tabelę oznaczyć na skos napisem
„NIE DOTYCZY”

…………………………………………..
Data i podpis
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy

