Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ11-Ez6-2111/11/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
przedkładany Zamawiającemu – PKP Energetyka S.A. Zakład Północny w Sopocie
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Remont ogrodzenia w budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno
po zapoznaniu się z SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016 oraz po uzyskaniu wszelkich informacji
niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w
trakcie realizacji zamówienia, niniejszym składamy następującą ofertę:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

…………………………………………..……………………………………….……………… zł netto,
(słownie: ……………………………………………………………………..………………… zł netto ).
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że
przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych
zawartymi w niej postanowieniami.

3.

Cena ryczałtowa przedstawiona w niniejszej ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki
wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty nie ujęte w
przedmiarze, a wynikające ze sztuki budowlanej i technologii wykonania prac, w tym:
wszystkie koszty związane z dostawą materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do
wykonania zamówienia oraz demontażu i utylizacji usuniętych materiałów budowlanych,
zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

4.

Oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy o roboty budowlane.

5.

Oferowany przez nas termin płatności wynosi 21 dni od daty dostarczenia faktury, zaś
wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze .
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6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert. Ponadto oświadczamy, że w przypadku przeprowadzenia
przez Zamawiającego II etapu postępowania, będziemy się uważać za związanych złożoną
przez nas w tym etapie ofertą, przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na warunkach i w sposób określony w SIWZ.

8.

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie
będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium.

9.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia z należytą starannością, przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego).

10. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia firma będzie* / nie będzie*
korzystała z podwykonawców;
część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
11. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego stanowią
a) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium,
b) dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ,
c) pełnomocnictwa,
d) ……………,
e) …………….
12. Wadium w kwocie …………… zł zostało wniesione w dniu ……………, w formie
……………
13. Zwrotu wadium prosimy dokonać:
a) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej:
Bank: ……………………………………., nr konta: ……………………………………………
b) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej:
Adres: …………….
14. Zamawiający ma wdrożony Kodeks Dostawców i Wykonawców, udostępniony pod
adresem http://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/Spolecznaodpowiedzialnosc/Kodeks-Dostawcow-i-Wykonawcow
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu, akceptuje jego
treść oraz zobowiązuje się do zastosowania jego zasad w swoich działaniach dotyczących
współpracy ze Spółką.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ na roboty budowlane

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Remont ogrodzenia w budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno
,o których mowa w pkt 6.1 SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 6 SIWZ na roboty budowlane

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Remont ogrodzenia w budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno
na podstawie pkt 6.2 SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 7 SIWZ na roboty budowlane

Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że członkowie ww. konsorcjum, w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia pn.: Remont ogrodzenia w budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno
ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt 7.1.1 SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 8 SIWZ na roboty budowlane

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Remont ogrodzenia w
budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno
‘
(SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016), oświadczamy, że zrealizowaliśmy z należytą starannością
następujące roboty budowlane:
Lp.

Podmiot, na rzecz którego
realizowane były roboty

Przedmiot robót

Wartość
wykonanych
robót
(w zł netto)

Data
wykonania
robót

Uwagi

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ11-Ez6-2111/11/2016

7

Załącznik nr 9 SIWZ na roboty budowlane

Wykaz osób

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Remont ogrodzenia w
budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno
(SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016), oświadczamy, że w realizacji przedmiotowego zamówienia
uczestniczyć będą następujące osoby:
Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(w szczególności: rodzaj uprawnień,
specjalność)

Doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia

1.

2.

W załączeniu przedkładamy decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o
przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dla osób wskazanych w wykazie.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 10 SIWZ na roboty budowlane

Zobowiązanie do zawarcia i utrzymywania umów ubezpieczenia

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn.: „Remont ogrodzenia w budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno”
(SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016), do zawarcia i utrzymania przez okres realizacji zamówienia
umów ubezpieczenia dla ryzyk związanych z realizacją tego zamówienia. Umowy będą zawarte
i opłacone nie później niż do dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 11 SIWZ na roboty budowlane

Oświadczenie o jakości materiałów

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont ogrodzenia w
budynku podstacji trakcyjnej PT Sławno”
(SIWZ nr EZ11-Ez6-2111/11/2016), oświadczamy, że na wszystkie zaoferowane i zastosowane
materiały i wyroby posiadamy wymagane, aktualne atesty, certyfikaty zgodności i aprobaty
techniczne, atesty Państwowego Zakładu Higieny, orzeczenia CNBOP w zakresie niepalności,
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności
publicznej oraz spełnienie norm bezpieczeństwa w zakresie niepalności dopuszczające do
stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Wymienione dokumenty zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu na każde żądanie oraz
do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającemu przed dostawą materiałów i wyrobów na
budowę.
Niezależnie od tego wymienione dokumenty (z poświadczeniem kserokopii za zgodność z
oryginałem) zostaną przekazane, z ich wykazem, przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem
gotowości robót do odbioru końcowego.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

