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Nazwa Zamówienia: „Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”
Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2016
Strona 2 z 3

 
FORMULARZ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
DLA ZAMÓWIENIA:

„Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków 
w Bełchatowie”

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: DO.JRP.ZP-1/2016

Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9			tel. centr. 44 634 90 00,
97-400 Bełchatów                                                    fax.: 44 633 83 06, 44 634 90 05
woj. łódzkie     					e-mail:sekretariat@wodkan-belchatow.pl
Polska                                                                      www.wodkan-belchatow.pl

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.


2.



Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego Zamówienia,
Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego Zamówienia zgodnie 
z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją,
Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:
	………………………. PLN netto (słownie: …………………………… PLN);

VAT ……..% w wysokości: …………PLN (słownie: ………………….PLN);
………………… PLN brutto (słownie: ………………………………… PLN).
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia oraz podatki obowiązujące na terenie Polski, w tym podatek VAT i została wyliczona 
w oparciu o opis podany w punkcie 19 SIWZ.

Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie cen usług wchodzących w skład niniejszego zamówienia

Lp.
Usługa projektowa
Cena netto             w PLN
Podatek VAT ….%
Cena brutto             w PLN
1
2.
3.
4.
5.
1
Wykonanie projektu budowlanego
 


2
Wykonanie projektów wykonawczych, STWIORB, instrukcji, schematów 
i pozostałych niezbędnych opracowań
 


3
Wykonanie kosztorysów inwestorskich 
i przedmiarów robót



4
Pełnienie nadzoru autorskiego – 20 pobytów projektanta na żądanie Zamawiającego



5
RAZEM cena w PLN




 
Otrzymane wartości pozycji „Razem” muszą być wykazane  w ust. 2.2. punkt 3) tiret 3 „cena mojej (naszej) oferty” niniejszego załącznika.
Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia wraz z podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej: do …………….……2016 r. (nie później niż 31.10.2016r.),
Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
Na wykonanie zamówienia udzielam/y Zamawiającemu:
	Gwarancji jakości do czasu przekazania do użytkowania instalacji wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych;
Rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.
Akceptuję/emy bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 6 do SIWZ,
W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt.12 SIWZ,
Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom podstępowania]2

L.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)


od
do
1.


2.


__________________________                                                                                                                 2Wykonawca usuwa niepotrzebne
 [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonawstwa żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:

L.p.
Nazwa części zamówienia
1.

2.

3.


Podpis(y):

L.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
Miejscowość 
i data
1.





2.







