Załącznik nr 1 do SIWZ nr DGK-IV.271.3.2020
_______________________________________________________________________________________
nazwa i adres (siedziba) wykonawcy
…………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………….……...
NIP:………………………………….., REGON: …………………………………
adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………

fax ………………………….………………………………………..
e-mail: ………………………….……………………………………
tel. …………………………….……………………………………...
Miasto Białystok
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:
Odbudowa i rozbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku wraz z przebudową oraz
zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu
I. Oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową brutto (COF) w wysokości: ……............................. zł,
obliczoną zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1.

2.

3.

4.

COF

Wyszczególnienie
wynagrodzenie
ryczałtowe
za
roboty
przygotowawcze
(przedmiar robót poz. nr 1-9 dotyczącego odbudowy i rozbudowy
rowu)
wynagrodzenie ryczałtowe za roboty ziemne i umocnieniowe
(przedmiar robót poz. 10 – 23 dotyczącego odbudowy i rozbudowy
rowu)
wynagrodzenie ryczałtowe za budowę przepustów o średnicy 100 cm i
długości 6 m (przedmiar robót poz. 24 – 41 dotyczącego odbudowy i
rozbudowy rowu)
wynagrodzenie ryczałtowe za przebudowę oraz zabezpieczenie
telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu przy
ul. Zabłudowskiej
Cena ofertowa brutto

Wartość brutto
…………………… zł

…………………… zł

…………………… zł

…………………… zł

……………………zł

II. Oferujemy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (bez zastrzeżeń):
 3 lata *
 4 lata *
 5 lat *
UWAGA:
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę jednej z opcji dotyczącej okresu gwarancji, Zamawiający
przyjmie okres gwarancji równy 3 lata, oceniany na 0,00 pkt.
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III. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte;
2) projekt umowy, załączony do SIWZ, został przez nas zaakceptowany; zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
4) prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców; *
5) niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom: *
......................................................................................... - ....................................................................................................

(zakres powierzonych podwykonawcy prac)

(nazwa podwykonawcy)

......................................................................................... - ....................................................................................................

(zakres powierzonych podwykonawcy prac)

(nazwa podwykonawcy)

6) w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.
IV. Oświadczamy, iż wymagane w postępowaniu wadium w wysokości …………… zł zostało wpłacone/
wniesione w dniu .................................. r. w formie .........................................
Wpłacone w formie pieniądza wadium prosimy zwrócić na konto w nr r-ku : *

Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie wykonawcy (wypełnić
jeżeli nr konta jest inny niż ww.):

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia 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 L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **
VI. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………
(3) ………………………………………………………………
Oferta i załączone do niej dokumenty i oświadczenia zostały złożone na ……… kolejno ponumerowanych
stronach, od strony numer 1 do strony numer ………...
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
_____________________
* niepotrzebne skreślić
** 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).
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