
Załącznik nr 1 do SIWZ

..................................................................................
nazwa Wykonawcy/ Wykonawców   

O F E R T A
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Nadbudowa łącznika miedzy 
          budynkiem szkoły a budynkiem internatu z przeznaczeniem całości na 

          potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa drogi pożarowej, 
          parkingu dla samochodów osobowych do 48 miejsc na działce nr ewid.99, 

          obręb 0011,ul. Warszawska 96 w Kielcach, I etap”.

Ja / My niżej podpisani 

.............................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

działając w imieniu Wykonawcy1):

.............................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa /frma  i dokładny adres Wykonawcy)

1) w  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  występujące  wspólnie   należy  podać  wszystkich  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczamy, że:

1. Oferujemy  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  objętym  specyfkacją  istotnych

warunków zamówienia i załącznikami do  SIWZ  za cenę ryczałtową bruto (łącznie z podatkiem VAT)

……………………………….………………………. zł 

     (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… .).

2.  Oświadczam, iż okres gwarancji wynosi - ………….. miesięcy od daty zakończenia robót potwierdzonych 
protokołem odbioru końcowego zakończenia robót. Minimalny okres gwarancji, jaki może zostać 
zaoferowany przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy.

 

3.  Osoba wyznaczona do  realizacji  zamówienia posiadająca uprawnienia  budowlane  do  kierowania  
      robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić 
      funkcję  Kierownika budowy,  posiada  następujące  doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji  
     Kierownika budowy:
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……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji niniejszego zamówienia,

 która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy

Lp.
budowy

Opis doświadczenia zawodowego ww. osoby w pełnieniu funkcji Kierownika budowy
z uwzględnieniem wymaganych poniżej informacji

1 2

1.

Nazwa zadania (budowy), miejsce,  termin realizacji: ……………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……

zakres: budowa / przebudowa / remont*  budynku użyteczności publicznej o pw. użytk. min. 1800,00 m2

*wybrać właściwe

2.

Nazwa zadania (budowy), miejsce,  termin realizacji: ……………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……

zakres: budowa / przebudowa / remont* budynku użyteczności publicznej o pw. użytk. min. 1800,00 m2

    
*wybrać właściwe

…..

Nazwa zadania (budowy), miejsce,  termin realizacji: ……………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……

zakres: budowa / przebudowa / remont*  budynku użyteczności publicznej o pw. użytk. min. 1800,00 m2

  

*wybrać właściwe

Uwaga:  Niniejsze  oświadczenie  nie  stanowi  oświadczenia  składanego  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  
w postępowaniu, wobec tego zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp w razie nie złożenia oświadczenia lub jeśli oświadczenie będzie
niekompletne, zawierało błędy lub będzie budziło wątpliwości - nie podlega uzupełnieniu. 
Doświadczenie ww. osoby jest elementem kryterium oceny ofert – zgodnie z opisem rozdz. XX SIWZ.

2. Informujemy, że:

 wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego2) 

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
____________________________________________  Wartość towaru/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 
neto.

 2) Dotyczy Wykonawców,  których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do przedstawionej w niej
ceny, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT.

3. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:
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htps://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego3)

htps://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG3)

htps://…………………………. - inny dokument3)

3)   niepotrzebne skreślić   

4. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.) oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące 
części zamówienia 4)

Lp.
Opis części zamówienia przewidzianej do

wykonania przez podwykonawcę Firma podwykonawcy

4)  o ile dotyczy

UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia 
bez udziału podwykonawców.

5. Informujmy,  że Wykonawca jest / nie jest   (niepotrzebne skreślić)   małym / średnim 5) przedsiębiorcą.
5) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
sum bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

6. Jednocześnie oświadczamy że:

a) spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu;

b) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  składania ofert,

c) zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfkacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję/emy je
bez zastrzeżeń;

d) wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany 
i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

e) informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ____ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że 
nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa  zostało zawarte na stronach nr od ___ do ___. 

7.     Wadium należy zwrócić na rachunek nr  ………………….……………………………………………………………
                                    (dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza)

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
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 tel.: …………………….…..………,      faks: ……………….......…….………6)                e-mail: ……………………………………………..……......6)

6)  Prosimy o podanie nr fax-u lub adresu e-mail, ponieważ zgodnie z zapisami siwz, przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania 
się z  Wykonawcami oprócz pisemnej jest droga faksowa lub elektroniczna 

9.   Oświadczam, że wypełnił  em   obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14   rozporządzeni  a   
     Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  sprawie swobodnego przepływu takich 
     danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
     119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych,      od których dane osobowe bezpośrednio   
      lub pośrednio pozyskał  em   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym   
        postępowaniu  .7)

7) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści ww. oświadczenia 
Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie.

10.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
       faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

12.   Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron.

......................................................................... ..........................................................................
Miejscowość, data                                                                                                podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

                                                                              do reprezentowania Wykonawcy 8)

8) zgodnie z zapisami SIWZ, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego,
  a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem 
 (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego
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