miejscowość, data

…………………………………………………………..
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Załącznik nr 1do Zapytania Ofertowego nr NR 1/2020

Zamawiający
Nazwa: BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Siedziba: 19-400 Olecko, ul. Aleje Lipowe 6A
KRS: 000041661
REGON: 281385947
NIP: 8471612451
Przedmiot zamówienia
Budowa hali produkcyjnej
Lokalizacja inwestycji
Olecko
Przemysłowa
19-400
Olecko (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
Działka numer 3263
Dane identyfikujące Wykonawcę
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (w miesiącach) nie mniej niż 36
mc
…………………………………………………………………………………………………
Termin zakończenia prac budowlanych i zgłoszenie o gotowości do końcowego odbioru
prac budowalnych nie później niż do dnia 31.12.2020
…………………………………………………………………………………………………
Termin pozyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu nie później niż do
dnia 28.02.2021
…………………………………………………………………………………………………

Termin na przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej, kompletu atestów
i certyfikatów na zamontowane materiały i urządzenia, gwarancje dostawców
i podwykonawców o ile wystąpią nie później niż do dnia 31.03.2021
…………………………………………………………………………………………………
Termin związania ofertą
30 dni
Czas wykonania prac budowlanych (w tygodniach) od dnia podpisania umowy
…………………………………………………………………………………………………
Cena wykonania netto w PLN
………………………………… (słownie
…………………………………………………………………………………………………)
Wartość podatku VAT w PLN
………………………………… (słownie
…………………………………………………………………………………………………)
Cena wykonania brutto w PLN
………………………………… (słownie
…………………………………………………………………………………………………)
Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w
niniejszym zapytaniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz
podmiotów.
Rodzaj
Wartość
robót/inwestycja netto

robót Data wykonania

Inwestor

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia umożliwiające właściwe
wykonanie przedmiotu zamówienia,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą właściwe wykonanie
przedmiotu zamówienia,
5) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej
dwa zadania polegające na wybudowaniu obiektu o wartości co najmniej 4.000.000 zł
netto,
6) zapoznał się z dokumentacja projektową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uznaje, że jest
ona kompletna i wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy jak i właściwej
wyceny robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy.

7) cena za wykonanie wskazana w ofercie zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje
wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie, z
uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym;
cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia – zarówno
wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia w tym koszty pozyskania pozwolenia na
użytkowanie.
8) nie podlega wykluczeniu z postępowania w związku z:
a) otwarciem wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszeniem upadłości,
b) zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
c) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
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 procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
W załączeniu:
1) Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,
2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty podpisane przez osobę
figurującą we właściwym dokumencie rejestrowym (lub innym dokumencie), jako
posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik nie wskazany w dokumencie rejestrowym).
3) Pełnomocnictwo potwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia – jeśli
dotyczy

……………………………………………..…………………………………..
data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

