
Załącznik nr 1 do SIWZ.  						
                                     

 ..................................................
                                                                                                  Miejscowość i data

.................................................................
     Pieczęć adresowa Wykonawcy
                Telefon/fax


OF E R T A    C E N O W A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Rewitalizacja rynku w miejscowości Ożarów- I etap- sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail 
……………………………………………………….. na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia powzięcia informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków  zamówienia za cenę ryczałtową ; ………………………………… PLN  (w tym podatek  VAT)
(słownie .………………………………………….....................................................................………………………………………………….)
	Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz warunkami określonymi w siwz,  wizją lokalną terenu budowy oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie budowy i robót, usunięcie i wywóz zbędnych materiałów. 
	Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji/rękojmi; na okres 36 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia 5 miesięcy  od podpisania umowy
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym i miejscem wykonywania robót budowlanych i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ............. kartek.
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy w dniu podpisania umowy.
	Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do   
składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy)




Załącznik  nr 1 do oferty  – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 






(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)







OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:	

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.


      								 .........................................................
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik  nr 2 do oferty  


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 


Przedmiot zamówienia
Wartość brutto
Data
Wykonania
Miejsce wykonania
Inwestor









 (miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)
    Załącznik  nr 3 do oferty                                    				

WYKAZ OSÓB JAKIMI DYSPONUJE WYKONAWCA 





(miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)



 Załącznik nr 4 do oferty  
………………dnia……………………



OŚWIADCZENIE
o posiadaniu wymaganych uprawnień



    Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja miasta Ożarowa I etap.
    oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane i przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa.

	                                                                                                     dnia	
   									 (podpis Wykonawcy / Wykonawców)




Załącznik nr 5 do oferty  

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
Z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078.)
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja miasta Ożarowa I etap
Oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcom

WSKAZANE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM
Lp.

Roboty, które mają zostać zlecone podwykonawcom
(podać opis i zakres)
1.


......................................................................................
2.


......................................................................................
3.


................................................................................
   
Wykonawca oświadcza także, że w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej bezpośrednio przed podpisaniem umowy i po jej podpisaniu, wypełni wszystkie wymagania zawarte SIWZ dotyczące podwykonawców wg zasad ustalonych przez zamawiającego.

…………………………..				…………………………..
(miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)


Załącznik nr 6 do oferty  
………………dnia……………………

 			  	               

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamównień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 I Nr 161, poz. 1078)” 


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.





.........................................................
       (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



