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Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Formularz oferty
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres lub siedziba1: ………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………….......
Numer KRS (jeśli dotyczy)
Numer NIP:
Osoba upoważniona do kontaktu z
Zamawiającym
Czy Wykonawca jest małym lub
średnim przedsiębiorstwem2

1)

Imię i nazwisko: …………………………..

2)

tel.: …………………………………………

3)

adres e-mail: ………………………………

 tak
 nie

Nr konta bankowego, na które
będzie kierowane wynagrodzenie
dla Wykonawcy, w przypadku
podpisania umowy
Nr konta, na które Zamawiający
zwróci wadium

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB,
na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią.
Cena za realizację zamówienia wynosi ……….…. zł netto (słownie:
……………………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w
wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie:
……………………………......................................................................................... zł).
1) Oświadczamy, że wartość brutto podana w ofercie jest ceną ryczałtową;
2) Oświadczamy, iż cena oferty obejmuje całość wykonania zamówienia, a w
1

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA 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.
2

2

szczególności wszystkie należności publiczno-prawne z tytułu wykonania
przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie koszty wykonania robót oraz ich
realizacji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi PN oraz
przepisami BHP i ppoż.;
3) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na3:
a) na wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej:
60 miesięcy – …….;
72 miesiące – …….;
b) na pokrycie dachu papą termozgrzewalną:
60 miesięcy – …….;
72 miesiące - ……..;
c) na oświetlenie wewnętrzne w technologii LED:
36 miesięcy - ……..;
48 miesięcy - ……..;
d) na zainstalowane okna i drzwi zewnętrzne:
60 miesięcy – ……..;
72 miesiące - ……..;
e) na zainstalowaną instalację c.o.:
60 miesięcy - ………;
72 miesięcy - ………;
f) na instalację fotowoltaiczną:
60 miesięcy - …………..;
72 miesiące - ………….;
4) W zakresie realizacji zamówienia Wykonawcę reprezentuje Kierownik
budowy -………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr tel.);

Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
2) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4) akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert;
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Odpowiednie zaznaczyć X
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6) oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe)
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku.
Jednocześnie oświadczamy, że:
W całym okresie obowiązywania umowy zobowiązujemy się zatrudniać na
podstawie umowy o pracę osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje i odpowiedzialnych za
właściwą realizację zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania umowy
podwykonawcom, zobowiązujemy się zapewnić, że osoby skierowane przez do
realizacji zamówienia odpowiedzialne za świadczenie usług będą zatrudnione
przez podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w całym okresie
obowiązywania umowy zawartej z podwykonawcą.
W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia
w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym
Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
1) Imię i nazwisko - …………………………………….
…………………………..

–

stanowisko/funkcja

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………

.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub
na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentach rejestrowych

