
Załącznik nr 1
......................................
   pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy: ........................................................................................................................................

      Adres Wykonawcy:..........................................................................................................................................

      Strona internetowa: ..................................... E-mail: ....................................................Fax ............................

Nr konta:............................................................................................................................................

     Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:  ……........................................ tel. ……….………...

Oferujemy wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni 
„Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157, zgodnie z opisem i warunkami zawartymi 

w SIWZ (sprawa nr MP”W”-ZP/PN/01/2014)  za cenę:

Wartość oferty netto ........................................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): ................................................................................................ PLN.

Słownie: ........................................................................................................................................... PLN.

1. W  podanej  cenie  zawierają  się  wszystkie  koszty,  jakie  musimy  ponieść,  aby  oddać
przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SIWZ) do użytku zamawiającego.

2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu …………….. tygodni
(max. 3 tygodnie) od dnia podpisania umowy.

3. Proponujemy  termin  płatności  (min.  30)  -  ……...............…….  dni  licząc  od  daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

4. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, tj. prace budowlane i użyte materiały 
(min.  36  m-cy)  ......................  miesiące/-cy  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w  terminie  (max.  7  dni)  ......  dni  licząc  od  daty  pisemnego  (listem  lub  faksem)
powiadomienia przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca  udziela  (min.  3-letniej)  ……  letniej   rękojmi  za  wady  (niezależnie  od
uprawnień  wynikających  z  gwarancji)  na  wykonane  roboty  licząc  od  daty  odbioru
końcowego.

Data: .....................................         ............................................................
                                                                                                 podpis i pieczęć Wykonawcy

7.  Wykonawca wnosi  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w formie  ………… 
       ………………. w wysokości 5 % wartości umowy, tj. w kwocie  ……...……….. złotych.



      (słownie: …………….……………………………………………………………  złotych).

8.  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  pomieszczeń,  w  związku  z  czym  stan     
       techniczny  pomieszczeń  i  zakres  niezbędnych  prac  do  wykonania  zamówienia  
       są mu znane. 

9.  Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem    
      technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  prac  w  sposób  zapewniający  
bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałych pomieszczeń szpitala.

4. Oświadczamy, że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  
i  przyjmujemy  ją  bez  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  konieczne  informacje  
do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  
w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia – 30 dni,  licząc od terminu składania
ofert.

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

7. Oświadczamy, że zastosujemy materiały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), niezbędne przy
wykonaniu niniejszego zamówienia.

8. Oświadczamy,  że  wykonamy  przedmiot  umowy  z  materiałów  odpowiadających
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.  1118 z późniejszymi zmianami),  oraz ustawy  
z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn.
zm).

9. Oświadczamy, że  okażemy na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego
używanego  na  budowie  wyrobu.(m.in.  wyroby  posiadające  świadectwa  dopuszczenia  
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB).

10. Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów
bhp, ochronę p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

11. Wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi   zgodnie  z  postanowieniami  dokumentów
przetargowych,  kosztorysami  ofertowymi,  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi
przepisami,  normami PN i  specyfikacjami technicznymi wykonania  i  odbioru robót,  
ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data: .....................................         ............................................................
                                                                                                 podpis i pieczęć Wykonawcy



12. Oświadczamy, że w następującym zakresie zamierzamy posłużyć się podwykonawcami 
przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

    -  opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom:

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

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

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

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

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

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

20. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych  

(t.j.  Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zastrzegam, iż wymienione niżej

dokumenty  składające  się  na  ofertę  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom

postępowania:

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

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

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

21.  Osobami  uprawnionymi  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  kwestiach  dotyczących  
        postanowień Umowy są:

p. ……………………………………… funkcja …………………………………………..
tel. ………………………………….
p. ……………………………………… funkcja …………………………………………..
tel. ………………………………….

Data: .....................................         ............................................................
                                                                                                 podpis i pieczęć Wykonawcy
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