
Załącznik nr  1 do SIWZ
(formularz ofertowy)

(pieczęć firmy)

O F E R T A

Dane dotyczące wykonawcy

nazwa............................................................................................................................................

siedziba.........................................................................................................................................

nr tel./faksu...................................................................................................................................

nr NIP............................................................................................................................................

nr REGON.....................................................................................................................................

nr konta bankowego.......................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KORAB” w Ustce
ul. Grunwaldzka 10
76-270 Ustka

I. Przedmiot oferty:
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronie internetowej www.smkorab.pl
oraz w „Głosie Pomorza”, przestawiamy ofertę na wymianę nawierzchni  drogi manewrowej przy parkingu w granicach
nieruchomości  mieszkalnej  (dz.nr  1974/12) na powierzchni  ok.  130 m2  na kostkę polbruk oraz  remont schodów
terenowych przy budynku Wczasowa 3 kl. VI (dz.nr 2523).

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z niniejszą ofertą, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

II. Cena oferty

      Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę:

 Zadanie nr 1 (wymiana nawierzchni drogi manewrowej):

cena ofertowa netto za wykonanie zlecenia ............................................................. zł 

                                 + podatek VAT  23 % - .............................................................. zł.

Razem cena  brutto .................................................................................................... zł

słownie: ...........................................................................................................................................................

 Zadanie nr 2 (wymiana nawierzchni schodów terenowych):

cena ofertowa netto za wykonanie zlecenia ............................................................. zł 

                                 + podatek VAT  23 % - .............................................................. zł.

Razem cena  brutto .................................................................................................... zł

słownie: ...........................................................................................................................................................

RAZEM CENA OFERTOWA ZA WYKONANIE UMOWY BRUTTO .......................................................... zł

słownie: ...........................................................................................................................................................



terminy realizacji: rozpoczęcia: …..................................

zakończenia: ......................................  (nie później niż do dnia 30.11.2017r.)

ustaloną zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Cenę ofertową skalkulowano stosując n/w wskaźniki kalkulacyjne:

stawka roboczogodziny R:               ......................................................................

koszty pośrednie Kp:                       ......................................................................

zysk:                              ......................................................................  

Wskaźniki te będą miały zastosowanie w przypadku robót dodatkowych.

III. Oświadczenia

Udzielimy 3 letniej gwarancji na roboty budowlane licząc od dnia końcowego odbioru, 

Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Wadium w wysokości 1.000,- zł, zostało wniesione w dniu ................................................

Zwrot  kwoty  wadium należy  przekazać  na  konto  nr................................................................................................
w..........................................................

W przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę na  przesunięcie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy i roszczeń w okresie 3 letniej gwarancji, licząc od dnia końcowego odbioru.

Oświadczamy,  że zawarte w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  zostały przez  nas  zaakceptowane  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega
przepadkowi.

IV. Wykaz załączników do oferty
Zał. 1
Dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do występowania w obrocie prawnym tj. aktualny  wydruk z
właściwego rejestru (ewidencji gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS).
Zał. 2
Dokumenty  potwierdzające,  że  wykonawca  dysponuje  niezbędną  wiedzą,  doświadczeniem  i  potencjałem
technicznym,  a  także  pracownikami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  tj.  informacja  o  firmie,  wielkości  i
kwalifikacjach  zatrudnionego  personelu  oraz  wykaz  narzędzi,  urządzeń,  sprzętu  przewidzianego  do  użycia  w
realizacji przedmiotu zamówienia.
Zał. 3
Dokumenty  potwierdzające,  że  wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia tj. informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem – z ostatnich trzech lat.
Zał. 4
Aktualne  (z  ostatnich  3  miesięcy)  zaświadczenie  z  właściwego  Urzędu  Skarbowego  o  braku  zaległości
podatkowych, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
Zał. 5
Aktualne (z ostatnich 3 miesięcy) zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu
w płatnościach, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.



Zał. 6
Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium.
Zał. 7
Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót sporządzonego przez oferenta, opisu
zakresu prac (pkt. III SIWZ) oraz wizji lokalnej.
Zał. 8
Wykaz  robót o podobnym charakterze wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat.
Zał. 9
Referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. 8 zostały wykonane z należytą starannością, (łącznie
z kontaktem telefonicznym do osób po stronie zamawiających odpowiedzialnych za realizację zamówienia).
Zał. 10
Inne dokumenty nie wymienione wyżej.

Prosimy o zachowanie kolejności załączników wg powyższego spisu przy składaniu kompletnej oferty 

P o d p i s a n o:

 ............................................................................
             (imię i nazwisko)

                                           podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Miejscowość ............................................., dnia ...........................................................


