Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Stefana Żeromskiego w Strzegomiu
ul. T. Kościuszki 31
58-150 Strzegom
Nazwa i adres Wykonawcy ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
województwo.....................................................
tel./fax ...............................................................
e-mail................................................................

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń
toalet w budynku użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Strzegomiu. Etap II, składam niniejszą ofertę:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy proponuję wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
- cena netto .................................... zł
- słownie .......................................................................................................................
- podatek VAT ….. %........................ zł
- słownie ........................................................................................................................
- cena brutto .................................... zł
- słownie: ......................................................................................................................
Cena powyższa obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją przetargową.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wycenę wszystkich prac i robót objętych dokumentacją
projektową i SIWZ jak również wszystkie inne koszty, które są związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Zamówienie zobowiązuję się zrealizować w terminie do 20.08.2020 r.;
4. Na wykonane przez nas roboty udzielamy
równy okresowi gwarancji.

…..... miesięcy gwarancji. Okres rękojmi jest

5. Płatność za wykonaną robotę dokonana będzie na nasz rachunek bankowy w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*.
7. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
L.p.

Nazwa Podwykonawcy

Zakres rzeczowy zamówienia, który zostanie
powierzony podwykonawcy

1

8. Oświadczamy, że:
a) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń.
b)
Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
c) Pozostajemy związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu
składania ofert.
d) Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
e) W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do podpisania
umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
f) Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą TAK / NIE*
g) wypełniliśmy/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Zobowiązujemy się do dostarczenia przed podpisaniem umowy:
a) Kosztorysu, na podstawie, którego dokonaliśmy wyceny przedmiotu zamówienia. Kosztorys
ten będzie sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej
i będzie zawierać składniki cenotwórcze na podstawie, których dokonano wyceny
przedmiotu zamówienia (R-g, Kp, Kz, Z),
b) Zestawienia materiałów z podaniem cen jednostkowych.
c) Zestawienia sprzętu z podaniem cen jednostkowych.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1. Oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
nr …...
2. Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ
nr .......
3. …...................................................**
nr .......
4. …...................................................**
nr .......
5. …...................................................**
nr .......

załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik

…………………………………
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................, dnia .....................................
(miejscowość)

Uwaga:
* niepotrzebne skreślić
** wpisać inne załączniki, stosownie do potrzeb wynikających z SIWZ

Opis dotyczy pkt 9 f)
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy o ochronie danych
osobowych, co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający jest zatem uprawniony do
przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z
przepisu prawa w tym m.in. z art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019
poz. 1843 ze zm..).
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