Załącznik Nr 1B do SIWZ DGN/A/2021

………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy..............................................................................................................................................
Adres:...................................................................................................................................................................
Telefon / Faks.......................................................................................................................................................
NIP……………………………………………………….REGON………………….............…………………
Osoba upoważniona do kontaktów.......................................................................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, polegające na wykonywaniu bieżących napraw,
bieżących remontów i usuwaniu awarii, zamieszczone: w BZP na portalu UZP: www.uzp.gov.pl, na

stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie:
http://www.zgk.bip.um.szczytno.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Henryka
Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie,
ul. Henryka Sienkiewicza 1, składam ofertę następującej treści:
1. Oferujemy następujący wskaźnik cenowy do kosztorysowania, będący ceną ofertową:
dla Zadania Nr 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym
a) stawka roboczogodziny, zawierająca narzut kosztów pośrednich, zysk i podatek VAT (dla budynków i
lokali mieszkalnych):
R =……………zł/r-g brutto
wyliczonej z uwzględnieniem:
Stawka robocizny bezpośredniej
Rbezp. =………………..zł/r-g
Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich

Kp

=……………….% od R+S

Wskaźnik narzutów zysku
Z =………………… od R+S+Kp
----------------------------------------------------------------------------------------------------Razem stawka roboczogodziny netto:

R = ………………zł/r-g netto

podatek VAT (dla budynków i lokali mieszkalnych……%)=……………… zł
OGÓŁEM stawka roboczogodziny brutto: R = ………………zł/r-g brutto
(dla budynków i lokali mieszkalnych
Uwaga: Wykonawca będzie stosował odpowiednią stawkę VAT dla budynków i lokali użytkowych.
Ceny materiałów oraz pracy i najmu sprzętu budowlanego nie mogą przekraczać średnich cen zawartych w
aktualnych publikacjach „Sekocenbud”.

2.

Składając ofertę informujemy zamawiającego, że wybór oferty będzie*/nie będzie*
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze
złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania…………………………………., oraz
wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku …………………………

UWAGA:
* - niepotrzebne skreślić
Brak skreśleń w pkt. 2 oznacza, że wykonawca składający ofertę nie będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego.

3. Zobowiązujemy się do przestrzegania następującego czasu reakcji na zgłoszenie awarii (czas
stawienia się na miejscu awarii od momentu powiadomienia)- zaznaczyć właściwy kwadrat:
 do 4 godzin
 do 3 godzin
 do 2 godzin

 do 1 godziny

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji do 1 godziny.
Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31grudnia 2021 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ DGN/A/2021 (łącznie z załącznikami) i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w szczegółowych
warunkach przetargu tj. do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zaproponowane przez zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę
zaakceptowane.
7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że:
- zobowiązujemy się na czas prowadzenia w/w robót do posiadania
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

ubezpieczenia

od

- zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców
do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,
- zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców
do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane
roboty.
9. Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy na cały zakres robót objętych przedmiotowym
zmówieniem.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie oferenta wg Załączników Nr 2, 3 do SIWZ DGN/ A / 2021
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………..
5………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..
miejsce i data

…………………………………………………..
pieczęć i podpis
osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy

