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FORMULARZ OFERTY
I ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
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.....................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

na :
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji bloku
terapeutyczno-edukacyjnego (II etap) w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii
Młodzieży „Nadzieja” (zakład leczniczy, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej
przy ul. Barkowskiej 167c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9

składamy niniejszą ofertę.
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Formularz oferty
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ADRES WYKONAWCY:
ul........................................................................ Nr ...................................................................
kod pocztowy ................................................... miejscowość.....................................................
tel...................................................................... fax. ..................................................................
adres mailowym…………………………………………………………………………………
Regon ..............................................................

NIP ..................................................................

NUMER WŁAŚCIWEGO REJESTRU ………………………………………………….........
albo
WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ………………………….…………………………….

1. Oferujemy „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji
bloku dydaktyczno-terapeutycznego (II etap) w Katolickim Ośrodku
Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (zakład leczniczy, gdzie
podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji
Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167 c, na
działkach nr 1471/8 i 1471/9”, będącego przedmiotem zamówienia za cenę:
brutto z VAT:
…………………………………………………………..………………….zł
netto:
……………………………………………………………………………….zł
1.1. Stawka VAT 23%
2. Wykonanie robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia
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wykonamy w terminie:
…………………………………………………………………………………
3. Na całość wykonanych robót udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres
(w miesiącach):

4.

5.

6.
7.

…………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców w tym ze
wzorem umowy), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
przedmiarem robót, specyfikacją materiałów, dokumentacją projektową i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji niniejszego
przedmiotu zamówienia oraz miejscem wykonywania przedmiotu umowy
i nie wnosimy uwag.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas – 30
dni.
Oferta została złożona na …………. kartkach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ……………. do nr …………………

..........................................
(data)

...............................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Wykaz osób uprawnionych do kierowania, uczestniczących
w realizacji zamówienia
Składając ofertę na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji bloku
dydaktyczno-terapeutycznego (II etap) w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii
Młodzieży „Nadzieja” (zakład leczniczy, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej
167 c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9”, przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia z ważnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie:
L.p.

Imię i nazwisko osoby

Przewidywana funkcja

Nr uprawnienia

1

2

3

4

Oświadczamy, iż wymienione w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego.
UWAGA:
Do wykazu można dołączyć odnośnie wymienionej osoby:
 kopię decyzji uprawnienia budowlanego
 aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane
przez izbę z określonym w nim terminem ważności.

..........................................
(data)

...............................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Doświadczenie zawodowe
Składając ofertę na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji bloku
dydaktyczno-terapeutycznego (II etap) w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii
Młodzieży „Nadzieja” (zakład leczniczy, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej
167 c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9”, przedkładamy wykaz wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
realizacji co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia.
Wartość robót
Termin realizacji
rozpoczęcie
zakończenie
Opis robót, miejsce realizacji.
brutto[zł.]
L.p. Należy wpisać rodzaj obiektu, zakres i miejsce Należy wpisać wartość
realizacji obiektu

zrealizowanej inwestycji
przez Wykonawcę

1

2

3

Do wykazu muszą być dołączone dokumenty na potwierdzenie wykonania powyższych robót
z należytą starannością w formie referencji lub pozytywnego protokołu odbioru
końcowego robót.
Uwaga! Przedkładane dokumenty /referencje/ muszą zawierać co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu wykonał roboty budowlane;
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty budowlane;
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c)

opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;

..........................................
(data)

...............................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia
Składając ofertę na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji bloku
dydaktyczno-terapeutycznego (II etap) w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii
Młodzieży „Nadzieja” (zakład leczniczy, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej
167 c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9”, oświadczamy, że część realizacji powierzymy:
realizacja części zamówienia przez podwykonawcę

zakres powierzonej części zamówienia

[1]

[2]

Jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców to:
 w kolumnie [1] wpisać podwykonawcę
 w kolumnie [2] podać rodzaj robót – np. roboty elektryczne
W przypadku gdy Wykonawca samodzielnie wykona zamówienie – nie wypełnia powyższego wykazu.

..........................................
(data)

...............................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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