.................................
Pieczęć firmowa

Załącznik Nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie
gminy Trzebnica”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Arch. 7328.PP1.1.2012
Zamawiający:
Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy:
.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.........................................................................................................
Numer telefonu
.........................................................................................................
Numer faksu
.........................................................................................................
Adres poczty elektronicznej
.........................................................................................................
NIP
.........................................................................................................
REGON
.........................................................................................................

I. OFERTA CENOWA
Ja (My) niżej podpisany(i) zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą
ofertą:

L.p Rodzaj

1
1.

2.

2
Sporządzenie
projektu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Cena
Podatek Cena
Szacunkowa Cena
Podatek Cena
jednostkowa VAT
jednostkowa ilość
ogólna VAT ogólna
netto
brutto
netto
stawka brutto
(kol.6x7) kwota (kol.6x9)
3
4
5
6
7
8
9

Sporządzenie
projektu decyzji o
warunkach zabudowy
Ogólne wynagrodzenie
(brutto)

60

500

Przy założeniu, że zostaną wykonane maksymalne ilości decyzji wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej
umowy) wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu zamówienia: ....................zł. słownie:
....................................................................................................................................................
Podatek VAT: stawka .......%; kwota: ...................... zł.
Wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: ................. zł. słownie brutto :
....................................................................................................................................................

......................., dnia ...................

........................... .........................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
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II. OŚWIADCZENIA
Oświadczam/y, że:
-

spełniamy wymagania określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j.
Dz.U.10.113.759 z późn. zm.);

-

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.);

-

nie zalegamy na rzecz US, ZUS i KRUS z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne;

-

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy oraz, że przyjmujemy je bez
zastrzeżeń;

-

zapoznaliśmy się z terenem, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia;

posiadamy uprawnienia do dokonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-

ceny jednostkowe netto przedstawione w ofercie są wiążące i niezmienne przez cały okres realizacji zadania, oraz
określone zostały na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę, w oparciu o przedstawioną przez
Zamawiającego dokumentację projektową;

-

jesteśmy związani z ofertą w ciągu okresu jej ważności tj. 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert;

-

zamówienie wykonamy samodzielnie; )*

-

zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część zamówienia o zakresie
*)
..................................................................................................................................................

Określić zakres w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców

...................................................................................................................................................
-

w treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące informacje:
.......................................................................................................................................................

Podać rodzaj informacji oraz sposób ich oznakowania w ofercie (np. kolor tła napisu, kolor czcionki,nr str., inne).
W przypadku braku zastrzeżenia zaleca się napisać: „Nie zastrzegamy żadnych informacji” lub nie wypełniać.

.......................................................................................................................................................

-

wnieśliśmy wadium w formie .................................................................................
…………………………………………… w wysokości ................................................. zł.
do oferty dołączamy kopię przelewu / kopię dokumentu wadium i pokwitowania jego złożenia.)*
wskazujemy nr konta dla ewentualnego zwrotu wadium:.........................................................
.....................................................................................................................................................

(wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

......................., dnia ...................
* niepotrzebne skreślić

................... .........................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
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WYKAZ OSÓB

.................................
Pieczęć firmowa

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebnica”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
- zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, z uwzględnieniem osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, który
zobowiązał się do tego wobec Wykonawcy:
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko i specjalność
branżowa

Wykształcenie

Praktyka
w latach

Rodzaj uprawnień

Podstawa do
dysponowania

osoby wymienione w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do
właściwej izby samorządu zawodowego.


Uwaga: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

........................, dnia ...................

.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

.................................
Pieczęć firmowa

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebnica”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
- w okresie ostatnich 3 lat wykonałem(wykonaliśmy) następujące prace:

L. p.

Rodzaj i nazwa robót

Zleceniodawca (nazwa, adres, nr
telefonu do kontaktu)

Wartość
w PLN

Długość
kolumn
(m)

Średnica
kolumn
(cm)

Data wykonania
początek
(data)

zakończenie
(data)

Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie, (referencje lub inny dokument, z
którego będzie jednoznacznie wynikało spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego.
Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

........................, dnia ...................

.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

