Załącznik nr 9 do SIWZ

....................................................,

dnia .............................................

(pieczęć Wykonawcy [ów])

Żłobek Miejski w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 164

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych wraz z chodnikiem
na terenie filii Żłobka Miejskiego w Pabianicach”

OFERTA
I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE
Lp.

Nazwa

Adres

1
2
3
II. OSOBA DO KONTAKTU
Imię i Nazwisko
Funkcja
Adres
Telefon
Fax
e-mail

1. Niniejszym składam(y) swoja ofertę w postępowaniu z zakresem zgodnym z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za ryczałtową cenę brutto ................................................................ zł,
w tym podatek VAT …………………….. zł (słownie brutto: .......................................................................................................
.............................................................................................................................. zł)
2. Przyjęte do wyceny ryczałtowej wskaźniki narzutów z tytułu kosztów pośrednich są następujące:
a) Koszty pośrednie (od R+ S) - ……...%
b) Zysk (od R+ S + Kp) - ……..…..%
c) Robocizna - ……..…. zł/r-g

1/2

3. Deklaruję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż
termin rozpoczęcia robót 16.09.2019 roku).

…………

dni (planowany

4. Zobowiązuję(my) się do ………… miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (nie mniej niż 36
miesięcy nie więcej niż 60 miesięcy).
5. Deklaruję(my), iż moja (nasza) oferta spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania formalne i
techniczne. Nie wnosimy zastrzeżeń do zaproponowanych w dokumentach przetargowych ustaleń.
6. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od daty składania ofert.
8. Oświadczam(y), że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został
zaakceptowany i zobowiązuję(my) się, w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Akceptuję(my) wymagany termin i sposób płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego.
10. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) ** Wykonawca zastrzega iż informacje
przekazanych na stronach od ……… do …….. naszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji zostało załączone do oferty
11. Wskazany w załączniku ……. przygotowanym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
zakres prac zamierzamy powierzyć wskazanym podwykonawcom.
12. Przy spełnianiu warunków udziału postawionych przez Zamawiającego posiłkujemy się potencjałem
podmiotu trzeciego, zgodnie z treścią oświadczania – załącznik nr …...., przygotowanym zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
13. na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego zamierzamy zatrudnić pracowników w oparciu o
umowę o pracę wg. treści oświadczenia w załączniku …. przygotowanym zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
14. Oferta zawiera łącznie ……… ponumerowanych i parafowanych stron.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są***:

Miejsce i data __________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji
albo pełnomocnictwa)

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Zamawiający informuje że niniejsze zastrzeżenie jest nieskuteczne o ile Wykonawca nie wykazał że zastrzeżonej informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
*** co najmniej wszelkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wskazane w rozdziale XI, pkt 11.1. SIWZ.
**
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