Załącznik 1

MCE/26/42/2021/DW
..............................................................................
…..........................................................................
…..........................................................................
(nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce
zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy(ów)

NIP …......................... REGON ….........................
Dane teleadresowe do komunikacji z Zamawiającym:
tel....................................................
e-mail..................................................................…

Adres skrzynki ePUAP ..............................
reprezentowany przez:
…...........................................................................
…...........................................................................

na podstawie:
…..........................................................................
(wskazać podstawę do reprezentacji, np. KRS,
CEIDG, pełnomocnictwo)

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej
w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

FORMULARZ OFERTY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym na wykonanie zadania: „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż
w MSP9”.
2. Cena ofertowa, wyliczona w Zbiorczym zestawieniu składników ceny ofertowej, wynosi:

MCE/26/…./2021/DW

.

l.p.

Zakres rzeczowy

I.

Roboty ogólnobudowlane

II.

Wewnętrzna instalacja hydrantowa

III.

A
B
C

Wartość netto

Instalacja elektryczna
Razem netto (suma pozycji I, II, III)
Podatek VAT od A
Ogółem brutto (A + B)

3. Elementy cenotwórcze zastosowane do wyliczenia ceny ofertowej:
Stawka robocizny R =................................................
Koszty pośrednie (liczone od R+S) Kp =...................
Zysk (liczony od R+S+Kp) Z =...................................
Koszty zakupu (liczone od M) Kz = .............................
4. Okres gwarancji na przedmiot umowy (w pełnych miesiącach):

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

Kryterium to winno być wyrażone w miesiącach, poprzez podanie całkowitej liczby miesięcy. W przypadku zadeklarowania
okresu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dłuższej niż 60 miesiące, oferta będzie oceniana, jakby
Wykonawca zadeklarował 60 miesiące. Z kolei minimalny możliwy okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia Zamawiający ustala na 36 miesięcy. Zadeklarowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 36 miesięcy
będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp. B rak wskazania w ofercie
jakiegokolwiek okresu udzielonej gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu 36 miesięcy.
Należy mieć na uwadze, iż zadeklarowany okres udzielenia gwarancji wpisany będzie do umowy. W zakresie tego kryterium
oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

5. Termin zakończenia robót budowlanych
90 dni od dnia przekazania placu budowy
80 dni od dnia przekazania placu budowy
70 dni od dnia przekazania placu budowy

w ciągu *:




*zaznaczyć właściwe
Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia: 90 dni od dnia przekazania placu budowy. Wykonawca, który
zadeklaruje ten termin otrzyma 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia w ciągu
80 dni od dnia przekazania placu budowy otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji
zamówienia w ciągu 70 dni od dnia przekazania placu budowy otrzyma 20 punktów. Kryterium to winno być wyrażone
w ofercie jako jedna z ww. opcji. W przypadku zadeklarowania terminu zakończenia realizacji krótszego n iż 70 dni od dnia
przekazania placu budowy, oferta będzie oceniana, jakby Wykonawca zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia
w ciągu 70 dni od dnia przekazania placu budowy. W przypadku wskazania terminu zakończenia innego niż ww. terminy
przypadające na okres 90, 80, 70 dni (np. 84 dni), Wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku braku zaznaczenia terminu
zakończenia realizacji zamówienia, oferta będzie oceniana, jakby Wykonawca zadeklarował wykonanie przedmiotu
zamówienia w ciągu 90 dni od dnia przekazania placu budowy. Zaznaczenie więcej niż jednego terminu lub zadeklarowanie
terminu zakończenia realizacji przypadającego po 90 dniach od przekazania placu budowy, skutkować będzie odrzuceniem
oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp. W związku z tym, iż termin zakończenia robót jest kryterium, za
które Wykonawca otrzymać może dodatkowe punkty, zadeklarowany termin zakończenia tych prac będzie wpisany do
umowy, a jego przekroczenie będzie skutkowało narażeniem Wykonawcy na zapłatę kary umow nej. W zakresie tego
kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

6. Oświadczam, że osoby, które będą wykonywały roboty budowlane objęte przedmiotem
zamówienia, będą zatrudnione w okresie realizacji umowy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie
z wymaganiem określonym w rozdz. XXXI SWZ.

6. Wykaz części zamówienia, które zamierzam/y powierzyć do realizacji
podwykonawcom*:

Lp.

Części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom niebędącym
podmiotami udostępniającymi zasoby

Co stanowi …..%
wartości całego
zamówienia

Nazwa podwykonawcy
(o ile jest znany)

(w przypadku nie wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawcy).
* niepotrzebne skreślić

7. Na zasoby następujących podmiotów powołuję/my się na zasadach określonych w art. 118
Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdz. XX SWZ*:
Lp.

Nazwa i adres podmiotu
udostępniającego zasób Wykonawcy

Zakres, w jakim Wykonawca polega na
zasobach innego podmiotu

(w przypadku nie wskazania podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, Wykonawca samodzielnie będzie
wykazywał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie będzie mógł powoływać się na zasoby innych
podmiotów po terminie składania ofert).
* niepotrzebne skreślić

8. Oświadczam/y, że:
- zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektowanymi
postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- jestem/śmy związany/i z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
podanego w SWZ i zobowiązuję/emy się do podpisania umowy, o ile moja/nasza oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą;
- w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**,
- akceptuję/emy postanowienia następujących dokumentów: Regulaminu korzystania
z systemu miniPortal, Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP) oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal – ePUAP."
(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
(**) nie dotyczy przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

8. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr:
……………………………………………………………………………………………(jeśli dotyczy)
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.

9. Do oferty załączamy:
Lp.
a

Nazwa oświadczenia, dokumentu**
b

1.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

2.

Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy, chyba że
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych

3.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających
się
o udzielenie
zamówienia,
ewentualnie
umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

4.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy /
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
sporządzone na podstawie zał. nr 2 do SWZ oraz podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentacji.***

5.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu
udostępniającego zasoby, sporządzone na podstawie zał. nr 3 do SWZ oraz
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.

6.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, sporządzone na
podstawie zał. nr 2a do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentacji.

7.

Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 13 do SWZ.

8.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 10 do SWZ.

9.

Wadium – dokument (jeżeli jest wymagane).

10.

Ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wraz
z uzasadnieniem.(Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 222 ust. 5 Pzp).

11.

Dodatkowe informacje i dokumenty wg uznania Wykonawcy.

Ilość
załączników

Załącznik nr….

c

d

**W przypadku braku konieczności przedłożenia oświadczenia, dokumentu, w kolumnach 3 i 4 należy wpisać „kreskę” lub słowa
„nie dotyczy”
***W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć
oświadczenie od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów/usług: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………
10.1. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:………………………
………………………………………………………………………………………………………
10.2. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała
zastosowanie:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

Informacje dodatkowe niezbędne do wypełnienia Informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP,
zgodnie z art. 81 Pzp
Oświadczam, że:

1. jestem mikroprzedsiębiorcą * tak
2. jestem małym przedsiębiorcą* tak
3. jestem średnim przedsiębiorcą* tak

nie
nie
nie

4. jednoosobowa działalność gospodarcza * tak nie
5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej * tak
6. inny rodzaj * tak nie

nie

*zaznaczyć właściwe

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

