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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego
Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Przebudowa części nawierzchni utwardzonej na działce nr 47 obręb 19 Pruszcz Gdański i na wykonanie
budowy i przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Firmy ERONTRANS Sp. z
o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 64B w Pruszczu Gdańskim: przedkładamy niniejszą ofertę:
1. ZAMAWIAJĄCY: ERONTRANS sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 64B, 83-100 Pruszcz Gdański
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

NIP

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]
Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte;
4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz
wprowadzonymi do niej zmianami;
4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu];
4.5. nie
uczestniczę(ymy)
jako
Wykonawca
w
jakiejkolwiek
innej
ofercie
złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 45 dni od momentu upływu terminu złożenia
ofert;
4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy,
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,
4.9. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji,
4.10. oświadczam,
że
wypełniłem
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 w niniejszym postępowaniu.
1
2

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
Wykonawcy
wspólnie
ubiegający
się
o
udzielenie
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

zamówienia

wskazują

dane

pełnomocnika

(lidera),

2/2019
5. CENA OFERTY- I kryterium oceny ofert – waga 60%
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
zamówienia.]
5.1. cena mojej (naszej) oferty wynosi:
Cena oferty netto wynosi: ………………………………… PLN,
plus należny podatek VAT ….% tj. ………………………………… PLN,
Cena oferty brutto wynosi: ………………………………… PLN,
5.2.

cena rozwiązania alternatywnego przedstawionego w oparciu o badania geologiczne wynosi:

Cena oferty netto wynosi: ………………………………… PLN,
plus należny podatek VAT ….% tj. ………………………………… PLN,
Cena oferty brutto wynosi: ………………………………… PLN,
Wypełnić tylko w przypadku zaproponowania alternatywnego rozwiązania do projektowanego
6. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Czas realizacji zadania”- II kryterium oceny ofert- waga 20%
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
oświadczam (oświadczamy), że zobowiązuję/ my się zrealizować zadanie w terminie:

wpisać ilość dni ……………………………………………………………………………………………………
8. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „GWARANCJA i RĘKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE”
(G)- III kryterium oceny ofert- waga 20% Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam (oświadczamy), że zobowiązuję (zobowiązujemy) się do
udzielenia gwarancji i rękojmi (licząc od daty odbioru końcowego) na wykonane roboty budowlane, na okres
*……………………..miesięcy ( * Wpisać oferowaną ilość miesięcy ).
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze liczbowo oferowanych ilości miesięcy lub wpisze 24 miesiące
w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca
oferuje minimalny wymagany w siwz 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
licząc od dnia odbioru końcowego, a oferta otrzyma w tym zakresie 0,00 pkt. w ramach kryterium Gwarancja i
rękojmia na wykonane roboty budowlane”
11. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):
……………..…………………………. str. nr…….
……………..…………………………. str. nr…….
……………..…………………………. str. nr…….
……………..…………………………. str. nr…….

………………….………

………………………………………………………………………….

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

