Załącznik Nr 1
do SIWZ
FormularzOfertowy

.........................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Modernizację wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach
1. Ofertę Przetargową składa:

NAZWA
WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

ADRES / NIP
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
2. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w sprawie niniejszej oferty:
NAZWISKO I
IMIĘ
TEL. / FAX
E-MAIL
3.Oferujemy realizację Zamówienia na następujących warunkach:
I. Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto PLN: ………….……………
(słownie:……………………………………………………………………………………………………)
w tym: Cena netto PLN ………………………………
Podatek VAT (PLN) …………………………
II. Kryterium 2 – Doświadczenie kierownika budowy - pozacenowe kryterium o ceny ofert:
Ocenie zostanie poddane doświadczenie wskazanego przez Wykonawcę Kierownika budowy
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na inwestycji/ /robocie budowlanej
polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o wartości robót
minimum 300 000,00 zł brutto każda.

Imię i nazwisko Kierownika budowy : …………………………………………………..

 pełnienie funkcji kierownika budowy/robót na 1 inwestycji/robocie– 0 punktów
 pełnienie funkcji kierownika budowy/robót na 2 inwestycjach/robotach – 10 punktów
 pełnienie funkcji kierownika budowy/robót na 3 i więcej inwestycjach/robotach – 20 punktów.
(należy zaznaczyć właściwą kratkę i wymienić inwestycje w tabeli poniżej)
Nazwa inwestycji

Nazwa Zamawiającego na rzecz
którego
wykonywana
była
inwestycja

Kwota

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnej odpowiedzi otrzyma 0 pkt za to kryterium.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie kierownikiem budowy, który ma
doświadczenie - min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub remoncie budynku o wartości robót minimum 300 000,00 zł.
III.

Kryterium 3 – Aspekt społeczny - pozacenowe kryterium o ceny ofert:
Oświadczam (oświadczamy)*, że:

• zatrudnię(my)* do realizacji zamówienia co najmniej:
 4 osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy bez zatrudnienia - w pełnym wymiarze czasu pracy albo
 4 bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy albo
 2 osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadającej status osoby poszukującej
pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osób bezrobotnych w pełnym
wymiarze czasu pracy.
• zatrudnię(my)* do realizacji zamówienia co najmniej:
 3 osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej status osoby
poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy albo
 3 osób bezrobotne w pełnym wymiarze czasu pracy albo
 jednej osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadającej status osoby
poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy i dwóch osób
bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy albo
 dwóch osób bezrobotnych do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających
status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy i jednej
osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy
*właściwe zaznaczyć
• zatrudnię (my)* do realizacji zamówienia – obligatoryjne co najmniej:
 dwóch osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy bez zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy albo
 dwóch bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy albo

 jednej osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadającej status osoby
poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy i jednej osoby
bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

UWAGA: W przypadku, kiedy wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów zamawiający
uzna, że wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni wymagane minimum osób. W przypadku
gdy wykonawca zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Aspekty społeczne (As)
– zatrudnienie osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia
posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia do realizacji zamówienia”,
zamawiający przyjmie, że wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni wymagane minimum
osób.
W wyżej wymienionych przypadkach w kryterium oceny „As” oferta wykonawcy otrzyma 0
punktów.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy się za
związanych określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOwobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W
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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Wadium w kwocie ___________________ zł wnieśliśmy w dniu ___________________ w formie
____________________________________________________________________
(podać dzień i sposób wniesienia wadium).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy:
____________________________________________________________________
11.
Oświadczamy, że wybór naszej oferty:
• nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług**,
• będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
……………………………………………………………. (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi,
które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaru i usług) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto
(bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………. zł.**
** niepotrzebne skreślić
Uwaga: Wybór oferty wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to
nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku
VAT.
Tylko w przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez podatku VAT.

10.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Oświadczamy, że oferta zawiera

12.

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.**
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach (wykazać, jeśli ma to zastosowanie):
…............................................................................................................................................
Zamówienie zrealizujemy – sami / przy udziale podwykonawców w zakresie **.:

Zakres

13.

Nazwa podwykonawcy

udział wykonawcy w
realizacji zadania
(określony procentowo
lub w PLN o ile jest znane)

Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem?
 TAK
 NIE
Uwaga:
zaznaczyć odpowiednie
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

14.

Do niniejszej Oferty Przetargowej dołączamy następujące dokumenty:
……………………………………………….
………………………………………………

15.

Oferta zawiera …........... ponumerowanych stron.

…........................................................
Miejscowość i data

** niepotrzebne skreślić

……………………………...
Pieczęć i podpis Wykonawcy

