Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zp.271.2.3.2020

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu
pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i wybuduj”
Projekt Rowerem przez Beskidy – etap 1 jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oś
priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5.
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski
oraz efektywne oświetlenie – konkurs”
Składamy niniejszą ofertę.
Dane wykonawcy:
Nazwa: ___________________________________________________________________________________
Adres:
Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
REGON:
NIP:
Adres e-mail:
Strona internetowa:
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:
____________________________ tel. ______________________
e mail: ___________________
Akceptuję warunki płatności określone w § 4 projektu umowy 1)
Akceptuję warunki płatności określone w § 41 projektu umowy2)

Termin związania ofertą: 30 dni

Akceptujemy termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami pkt 1.6 zapytania ofertowego.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

1) Dotyczy Wykonawców, do których nie stosuje się art. 8a-8c ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z p.zm.).
2)
Dotyczy Wykonawców, do których stosuje się art. 8a-8c ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z p. zm.).
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Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, za cenę:

Wartość oferty
netto (zł)

Przedmiot zamówienia

Stawka
podatku
VAT [w %]

Wartość oferty
brutto (zł)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad
realizacją inwestycji p.n. Wykonanie dokumentacji
projektowej i robót budowlanych w ramach projektu pn.
Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i
wybuduj”.

W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Razem cena oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Posiadamy osoby zdolne do wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 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.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego oraz nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń, a także zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy o treści jak w
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy że zaoferowane usługi spełnią wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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6. Oświadczamy, że *):
- wykonamy całe zadanie siłami własnymi,
- przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*):
(Jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie z podwykonawców musi wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, jeśli jest on znany w na dzień złożenia oferty):
Części zamówienia, których wykonanie zamierzam
powierzyć podwykonawcom

Nazwa firmy podwykonawcy (podać nazwę, adres
oraz REGON lub NIP firmy)

*) niepotrzebne skreślić

7. Oświadczenie składane przez wykonawców - osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą osobiście
lub w formie spółki cywilnej:

Oświadczam, że *):
- jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w RP albo w państwie członkowskim
UE lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze
zleceniobiorcami;
- jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą i nie zatrudniam pracowników oraz nie zawieram
umów ze zleceniobiorcami;
- jestem osoba fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej.

*) niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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8. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPEKTORA NADZORU

Przedstawiamy wykaz wykonanych usług w zakresie kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 4.1.2
zapytania ofertowego.
Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Miejsce realizacji,
Czas realizacji
od ….. do……

Nadzór nad robotą budowlaną: ……………………….……………………………………………….
Powierzchnia: …………..m2, Nawierzchnia: …………………………………..
Imię i Nazwisko Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej :
……………………………………………………………………………………………..
Nadzór nad robota budowlaną: ……………………….…………………….
Powierzchnia: …………..m2, Nawierzchnia: …………………………………..

Imię i Nazwisko Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej :
……………………………………………………………………………………………..
Nadzór nad robota budowlaną: ……………………….…………………….
Powierzchnia: …………..m2, Nawierzchnia: …………………………………..

Imię i Nazwisko Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej :
……………………………………………………………………………………………..
Nadzór nad robota budowlaną: ……………………….…………………….
Powierzchnia: …………..m2, Nawierzchnia: …………………………………..
Imię i Nazwisko Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej :
……………………………………………………………………………………………..

Do wykazu dołączamy dowody poświadczające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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9. WYKAZ OSÓB

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.2.3.2020 oświadczam, że
zamówienie zostanie wykonane z udziałem następujących osób:
Imię i nazwisko

Planowana funkcja przy
realizacji zamówienia
Inspektor Nadzorukoordynator specjalistów
posiadający
uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej

Inspektor Nadzoru posiadający
uprawnienia w specjalności
inżynieryjnej mostowej

Informacja o posiadanych uprawnieniach

posiada stosowne uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia numer ………………………… w
specjalności …………………………………………………………………………………………………….
i jest członkiem ……………………………
Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym………………………………

posiada stosowne uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia numer ………………………… w
specjalności …………………………………………………………………………………………………
i jest członkiem ……………………………
Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym………………………………

Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, iż ww. osoby posiadają wymagane kwalifikacje (decyzję o
nadaniu uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego).
10. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
*) Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za
zgodność z oryginałem.
a)
b)
c)
d)

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

12. Oferta została złożona na ............. kolejno ponumerowanych stronach.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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