SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do
sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Znak sprawy: 30/2019

FORMULARZ OFERTY
______________________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków.
Jednostka prowadząca sprawę: Zespół ds. Zamówień Publicznych Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie
Adres biura i korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
______________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;
E-mail: ..............................................................;
NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Bank Wykonawcy ........................; konto nr...............................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy
robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 30/2019,
ja/my niżej podpisany/i:
.............................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby/ób podpisującej/ych ofertę
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................
nazwa i adres Wykonawcy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 20 10 240, email: przetargi@zzm.krakow.pl
Adres korespondencyjny: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20
Siedziba: 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22
www.zzm.krakow.pl
Strona 1 z 4

SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do
sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Znak sprawy: 30/2019

1. Oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią
SIWZ, ewentualnie, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy, na niżej
przedstawionych warunkach:
za łączną kwotę netto ................................... zł, powiększoną o należny podatek VAT
w wysokości 23%, a zatem kwotę brutto ........................................ zł (słownie brutto:
...................................................................................................................................... złotych …/100).

2. Oświadczam/my, że zobowiązuję/emy się wykonać przedmiot umowy
w terminie do dnia 12 grudnia 2019r., liczonym od dnia zawarcia umowy przy
uwzględnieniu wymagań i warunków opisanych w treści SIWZ z załącznikami i
wzorze umowy.
3. Oświadczam/my, że oferuję/emy okres gwarancji i rękojmi oraz usługi
gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu i
formy realizacji, przy czym dla potrzeb oceny ofert w kryterium gwarancji i
rękojmi oświadczam/my, iż:
- oferuję/emy okres gwarancji na instalacje, urządzenia i elementy małej
architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami
producenta/ów
wynoszący …………..* miesięcy/ące,
- oferuję/emy okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z
zaleceniami producenta/ów,
wynoszący …………..* miesięcy/ące,
- oferuję/emy okres rękojmi na całość zamówienia wynoszący …………..*
miesięcy/ące,
* - wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych pkt. 3)5. SIWZ oraz pkt. 13) SIWZ
4. Oświadczam/my, że akceptuję/emy termin płatności faktury do 30 dni oraz
warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy
stanowiącym integralną część SIWZ.
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5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy,
stanowiącego integralną część SIWZ i akceptuję/my bez zastrzeżeń zawarte w
niej postanowienia oraz zobowiązuję/my się, w razie wyboru mojej/naszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/my, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzam/my
wykonać bez udziału Podwykonawców * / z udziałem Podwykonawców
………………………………….......................................................................................* (zakres prac
powierzony Podwykonawcom oraz nazwy Firm Podwykonawców o ile są znane na
etapie składania ofert)* - niepotrzebne skreślić
7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, 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:
oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ....................................................................................
strony od ......... do .........* .
* - niepotrzebne skreślić
8. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych niniejszą ofertą na
czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty
składania ofert.
9. Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres
całości przedmiotu zamówienia oraz, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny
z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w
SIWZ.
10. Oświadczamy, że jestem/śmy* / nie jestem/śmy*: mikroprzedsiębiorstwem*,
małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.
* - niepotrzebne skreślić
11. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1000 z
późn. zm.), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji
postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne
oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13
oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
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12. Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron.
13. Załączniki:
13.1
Załącznik A – Formularz oferty wraz z załącznikami (wzorami
oświadczeń),
13.2
inne

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone * ” we wzorze formularza oferty
i jego załączniku A Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić
lub skreślić.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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