Załącznik nr 6 do specyfikacji BZP. 602882-N-2020
.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
.............................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PN:
„Modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej
przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Nowym Sączu”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” obszaru F.
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”:
 w Biuletynie Zamówień Publicznych;

 na stronie internetowej: http://www.nadzieja.sacz.pl/
na: „Modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej
przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Nowym Sączu”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” obszaru F.

1.

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę:
a) brutto : ............................. zł. (słownie złotych ..........................................................................)
b) w tym podatek: VAT .......... %, tj. ............................................. zł,

2.

Oświadczam, iż wydłużam okres gwarancji i rękojmi o kolejny(e): ……………………………. (rok/lata),
zatem łączny okres gwarancji i rękojmi wyniesie ………….…… lat/a.

3.

W przypadku wybrania oferty, najpóźniej do dnia podpisania umowy, wniosę zabezpieczenie
należytego wykonania umowy (w wymaganej w specyfikacji wysokości) w formie/formach:
.......................................................................................................................................................

4.

Zamówienie będę realizował w terminie od 26.11.2020r. do 28.02.2021r.

5.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.

Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

7.

Oświadczam, iż odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający może uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych tj. ze strony internetowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

8.

Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w
przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

9.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem
wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykonam zakres prac
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
10. Oświadczam, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię do akceptacji Zamawiającego
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dokumenty tj.:
a) kopię polisy, o której mowa w § 6 Wzoru umowy;
b) szczegółowy kosztorys ofertowy, przedstawiający sposób wyliczenia ceny;
c) dokumenty (decyzja/e) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
d) wykaz pracowników realizujących zamówienie, o którym mowa w § 6 Wzoru umowy;
e) zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez Podwykonawców.
11. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym: z niniejszej oferty oraz:
a) wyjaśnienia przyczyny zastosowania zwolnienia z podatku VAT w ofercie Wykonawcy (jeżeli
dotyczy),
b) wstępnego oświadczenia Wykonawcy;
c) pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
d) oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, o którym mowa w Rozdz. XI pkt III ppkt 3 specyfikacji (jeżeli dotyczy);
e) pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdz. XI pkt II ppkt 3) specyfikacji (jeżeli dotyczy);
f) zaakceptowanego wzoru umowy, o którym mowa w Rozdz. XVII specyfikacji (wymóg porządkowy);
1

12. Oświadczam, że 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.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a) ...................................................
b) ...................................................
14. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a)

nr tel.:..................................................

b)

nr fax.:..................................................

c)

nr konta e-mail..................................................

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

..............................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

1

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)
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