Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018
Formularz ofertowy
Oferta dla firmy
Stanisław Cudny FOGE
Węgornia 2
84-218 Łęczyce
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2018 dotyczące:
 Budowy hali produkcyjnej z częścią magazynową – 1 szt.
 Budowy zbiornika przeciwpożarowego – 1 szt.
 Budowy zbiornika na deszczówkę – 2 szt.
 Budowy trafostacji – 1 szt.
 Budowy muru oporowego – 1 szt.
 Budowy budynku socjalnego – 1 szt.
 Posadowienie pod hale magazynowe – 2 szt.
 Budowy zbiornika na ścieki sanitarne – 2 szt.
związanych z projektem pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się drewnianej
listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE.” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2., składam niniejszą
ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
1) Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Pełna nazwa*
Dane teleadresowe*
NIP*
2) Warunki oferty
UWAGA: podstawowym dokumentem do dokonania wyceny w zakresie robót budowlanych jest
Dokumentacja Projektowa, niniejsze zestawienie stanowi jedynie dokument uzupełniający
w celach przygotowania oferty do postępowania ofertowego nr 1/2018
Łączna cena netto……………………………………*PLN/EUR**
Łączna cena brutto……………………………………*PLN/EUR**
Gwarancja……………………………………*miesięcy
Ważność oferty…………………*dni (minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert).
Planowany termin realizacji zamówienia do 31.12.2018r. (przez wskazane terminy realizacji
rozumie się zakończenie wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru, bez
uwag).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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CZĘŚĆ I
Lp.

Nazwa pozycji

Wartość netto* (w
PLN/EUR**)1

1

Budowa hali produkcyjnej z częścią
magazynową – 1 szt.

2

Budowa zbiornika przeciwpożarowego – 1
szt.

3

Budowa zbiornika na deszczówkę – 2 szt.

4

Budowa trafostacji – 1 szt.

5

Budowa muru oporowego – 1 szt.

Wartość brutto* (w
PLN/EUR**)1

CZĘŚĆ II
Lp.

Nazwa pozycji

Wartość netto* (w
PLN/EUR**)1

1

Budowa budynku socjalnego – 1 szt.

2

Posadowienie pod hale magazynowe – 2
szt.

3

Budowa zbiornika na ścieki sanitarne – 2
szt.

Wartość brutto* (w
PLN/EUR**)1

Razem:

1

w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
 Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową i przygotował ofertę z
uwzględnieniem zapisów w niej zawartych.
 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.
 Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu
zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
 Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Załączniki:
1. Kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10% wynagrodzenia
całkowitego netto wskazanego w ofercie.
2. Minimum 3 kopie listów referencyjnych potwierdzające ukończenie z powodzeniem
podobnych realizacji, tj. hal produkcyjnych o powierzchni min. 2200m2 jako Generalny
Wykonawca.

Miejscowość …………………………………………*, dnia……………………* r.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne
** niepotrzebne skreślić
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