Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
……………………………….
miejscowość, data

WZÓR OFERTY
do zapytania ofertowego z dnia …................

Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – produkcyjnego Colorland wraz z urządzeniami
budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/16, 1/15, 1/14 w miejscowości
Zaczernie, gmina Trzebownisko
I.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa:
Adres:
Nr tel:
NIP:
REGON:
Adres e-mail:

II.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa: Cyfrowa Foto Sp. z o.o.
Siedziba: 36-062 Zaczernie 190
NIP: 813-34-69-935
Telefon: +48 17 27 55 241 (w godz.: 8:00-16:00)
E-mail: inwestycje@cyfrowafoto.pl
Strona internetowa: http://www.cyfrowafoto.com/inwestycja

III. OFEROWANA CENA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny
ryczałtowej za realizację oferowanych robót netto w
złotych
Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny
ryczałtowej za realizację oferowanych robót brutto
w złotych
Wskaźnik procentowy prowizji za koordynację robót
wyłączonych z umowy / nie objętych umową
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (liczba
miesięcy)*

*Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 36 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów SIWZ)
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IV. OŚWIADCZENIA
1) Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
2) Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam posiada odpowiednie zasoby techniczne i możliwości
pozwalające na realizację ww. zamówienia.
3) Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym
oraz że zapoznał się z zapytaniem ofertowym i uznaje się za związanego określonymi w nim warunkami i
zasadami postępowania oraz zawartymi w nim Istotnymi postanowieniami umowy.
4) Oświadczam, że przedstawiona oferta zawiera w sobie wszystkie koszty wykonania i dostarczenia
wszystkich elementów robót budowlanych i urządzeń zawartych we wszystkich projektach wykonawczych
przedmiotowej inwestycji załączonych do zapytania ofertowego.
5) Oświadczam, że użyte w kalkulacji materiały i urządzenia są o identycznych lub nie gorszych parametrach
w stosunku do szczegółowo opisanych w projektach wykonawczych.
6) Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia i przedstawienia kosztorysu szczegółowego oferowanych
robót i dostaw urządzeń z przedmiarami identycznymi co w kosztorysie uproszczonym w terminie 3 dni po
otrzymaniu informacji o wygranym przetargu (przedmiotowy kosztorys szczegółowy będzie podstawą do
rozliczania robót w trakcie ich realizacji).
7) Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas
wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 60 dni od daty jej otwarcia.
8) Oświadczam, iż Oferent w imieniu którego działam oferuje usługi gwarancyjne spełniające warunki
i wymagania wynikające z zapytania ofertowego, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu
i formy realizacji, przy czym oferuje okres gwarancji na wykonane Roboty wynoszący ………………… (…)
miesięcy, natomiast na dostarczone Wyposażenie, Maszyny i Urządzenia wynoszący nie mniej niż 24
miesiące.
V.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
Obligatoryjne:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
b)

Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c)

Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d)

Uzupełniony i podpisany wykaz zrealizowanych robót budowlanych (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego);
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1.
2.
3.

e)

Uzupełniony i podpisany wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

f)

Referencje lub inne dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne
zasoby, a także potwierdzające odpowiednią sytuację ekonomiczną Wykonawcy, zgodnie z zapisami
pkt. VII. Zapytania ofertowego - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełniania, wymienione w dziale VI SIWZ.

g)

Wskaźnik płynności szybkiej (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego)

h)

Kosztorys uwzględniający koszty wymienione w załączniku nr 6 TES (Tabela Elementów Scalonych).
Kosztorys uproszczony powinien zawierać w sobie przedmiar oferowanych robót i dostaw urządzeń
oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót i dostaw. Powinien być podzielony na
grupy elementów robót i posiadać wartości tych grup oraz zestawienie całościowe wartości oferty.
Kosztorys uproszczony musi posiadać również wykaz ilościowy i jakościowy użytych w ofercie
materiałów a także wykaz oferowanych urządzeń technicznych, maszyn oraz oprogramowania wraz
ze wskazaniem konkretnego producenta i modelu;

Dodatkowe:
…………………..
…………………..
…………………..
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić.

VI. PODPISY OSÓB UMOCOWANYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W JEGO IMIENIU

……………………………………….
Miejscowość, Data

………………………………………
Podpis
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