Załącznik nr 5 do SIWZ
Zadanie nr 1

POWIAT LUBACZOWSKI
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

---------------------------(nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA:
Nazwa i adres wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców)
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
NIP ………………………………. REGON...............................................
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
 adres korespondencyjny:
………………………………………………..………………………………………….


numer faksu:
……………………………………………….……..........................................................



numer telefonu:
………………...................................................................................................................



e-mail: …………………..………………...........................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
.................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
.................................................................................................................................................
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą1?
TAK

NIE

(zaznacz właściwe)
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50
mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
1
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Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu
Lubaczowskiego (Zadania 1-3)” składamy swoją ofertę na realizację części nr 1 zamówienia
obejmującej: Zadanie nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko – Granica województwa –
Brzeziny w km 1+640 – 5+700”.
1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia wynosi:
…………………………… zł. brutto
(słownie: …...…………………………………………………………………..……………).
2. Oferujemy doświadczenie projektanta w zakresie wykonywania opracowań
projektowych obejmujących budowę lub przebudowę drogi publicznej w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
Projektant w specjalności drogowej:
Imię i nazwisko
Projektanta,
nr uprawnień
budowlanych

Nr
opraco

Informacje dotyczące projektu:

wania
Nazwa opracowania:

nr 1

Podmiot zlecający:

Nazwa zadania:
nr 2
Podmiot zlecający:

Nazwa zadania:
nr 3
Podmiot zlecający:

Nazwa zadania:
nr4
Podmiot zlecający:
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Nazwa zadania:
nr 5
Podmiot zlecający:

Nazwa zadania:
nr 6
Podmiot zlecający:

3. Oświadczam/y, że:
1) Udzielimy gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy.
2) Wykonamy zamówienie w terminie do 28.06.2019 r.
4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

b) ……………………………będzie realizowana przez firmę……….……………………….,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

c) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

d) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

4. Oświadczamy, że w ofercie zostały uwzględnione wszystkie warunki określone w SIWZ
i umowie.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferta została złożona na …....stronach.
8. Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione
przez Zamawiającego. (W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nie załączenia wyjaśnień
zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.)
9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty2:
a)

2Należy

nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć,
odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).
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b)

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –
w następującym zakresie:

10. ……………………………………………………………………………..…………………3.

..............................
(data)

......................................................
Podpis/y osoby uprawnionej

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1) .....................................................................................
2) .....................................................................................
3) .....................................................................................
4) .....................................................................................
5) .....................................................................................

3Należy

podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.
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