Załącznik nr 2 do SIWZ
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. .
NIP: .............................. REGON: ...................... .

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu w zakresie bloku
operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
1. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
netto (bez Vat)……………………….…………………..zł
słownie złotych…………………………………………
stawka podatku VAT……….%.....................................zł
słownie złotych…………………………………………….
brutto (z Vat)……………………………………………zł
słownie złotych………………………………………….
2. Długość okresu gwarancji:
Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i
zamontowane wyposażenie (z wyjątkiem sieci strukturalnych) wynoszącą:
□ 36 miesięcy
□ 48 miesięcy
□ 60 miesięcy
□ 72 miesięcy
(zaznaczyć właściwe)
3. Aspekt środowiskowy:
Zobowiązujemy się do stosowania na budowie systemu mycia kół i podwozi pojazdów

wykorzystywanych przy realizacji robót wyjeżdżających z budowy na drogi na których
odbywa się ruch publiczny
□ TAK
□ NIE
(zaznaczyć właściwe)
począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych o których mowa w umowie.
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4. Oświadczamy, że:
 powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty,
 zapoznaliśmy

się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty,

 wzór Umowy załączony do SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty
przez Zamawiającego,

do

jej

podpisania

w

miejscu

i

terminie

wyznaczonym

 termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosił będzie 30 dni od dnia doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy
Wykonawcy, prowadzony przez …………………. o numerze ………………………………..,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
 zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
 wadium w kwocie 105.000,00 PLN (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione

w formie……………………….
 że zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części

zamówienia(niepotrzebne
skreślić)
…………………..……………………………
………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),

podwykonawcom

 że jestem małym/średnim/dużym przedsiębiorcą(niepotrzebne skreślić)

małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
średnie przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR,
*że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2011, poz. 1054, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
wykaz zawierający nazwę ( rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

…………….……. (miejscowość),dnia …….……. r.
……………………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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