Załącznik 1

1 | Strona

......................................., ................................
pieczęć Wykonawcy
miejsce

dnia

ZDP.B.372.7.2019
FORMULARZ OFERTY
1. Dane dotyczące Zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6,
21-100 Lubartów
www.zdp.lubartow.pl
email: budowa@zdp.lubartow.pl
2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
....................................................................................................................................................................
Siedziba:
....................................................................................................................................................................
Nr tel.: .............................................................. Nr faksu: .........................................................................
Adres e-mail firmowy ................................................................................................................................
NIP........................................... REGON.........................................................................
Osoba do kontaktu w sprawie oferty .........................................................................................................
nr telefonu ........................................... adres e-mail .................................................................................
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o
nieograniczonego na:

zamówieniu

publicznym

prowadzonym

w

trybie

przetargu

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka).
składamy ofertę na wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
a) wykonanie dokumentacji projektowej
cena netto : ................................... zł
(słownie: ..................................................................................................................................................)
podatek VAT ….. %…...................... zł
cena brutto : ……........................... zł
(słownie: ..................................................................................................................................................)
4. W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego drugiego obok ceny oferty kryterium
oceny ofert tj.:
Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Oświadczamy, że osoba ……………………………………………. /wskazać imię i nazwisko/ posiadająca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej skierowana do realizacji
powyższego zamówienia uczestniczyła w realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji

projektowej na budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1,0 km – każda
dokumentacja projektowa.
Ilość wykonanych
dokumentacji
/szt/
1 dokumentacja*

Należy podać nazwę zadania zgodnie z w/w zapisem

Wskazać podmioty rzecz którego
usługi zostały wykonane
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2 dokumentacje*

3 dokumentacje*

4 dokumentacje*

UWAGA
Wskazana w ofercie osoba (projektant) musi zostać powtórnie wpisana w wykazie osób na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oraz będzie
zobowiązana pełnić swoje funkcje przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
W przypadku nie wskazania doświadczenia osoby wykonującej dokumentację projektową
Zamawiający przyjmie, iż osoba ta nie posiada wskazanego doświadczenia.
5. Termin wykonania zamówienia:
Wykonam przedmiot zamówienia do dnia 10.12.2019 r.
6. Warunki płatności: przelew w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
7. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: .....................................
/ słownie…………………………………………………………………../,
w formie: ........................................... (dowód wniesienia wadium w załączeniu)
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
8. Oświadczam ponadto, że:
1. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej wygasa w stosunku do
Zamawiającego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za
wady robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem
niniejszej umowy.
2. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia - opisane w SIWZ oraz wszelkie
inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej
załącznikami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia wzór
umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jestem świadomy , że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przeze mnie
wadium wraz z odsetkami zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, ze oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczam, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny
z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do
niej.
8. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty informacje
przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297k.k.)
1) oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia zrealizujemy samodzielnie bez udziału
Podwykonawców **)
2) oświadczamy, że stosownie do wymogu Zamawiającego działającego na podstawie art.36a
ust.2 pkt 1 ustawy Pzp kluczową część zamówienia tj dokumentację projektową branży
drogowej wykonamy osobiście **)
3) oświadczamy, że część zamówienia powierzamy Podwykonawcy zgodnie z pkt. 3. Ust. 11
SIWZ
Lp.

Rodzaj i zakres powierzonej
części zamówienia

/ Firma Podwykonawcy /

Załącznik 1

3 | Strona

4) Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone
cyfrą)
od

do

Wykaz dowodów (m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
9. Jestem/śmy:
małym przedsiębiorstwem

…………………….tak/nie **)

średnim przedsiębiorstwem

…………………….tak/nie **)

dużym przedsiębiorstwem

…………………….tak/nie **)

10. 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 L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO – wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy, 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 należy wykreślić treść powyższego oświadczenia.

11. Do niniejszej oferty dołączamy:
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
12. Inne informacje Wykonawcy**)
............................................................................................................................................................
**)

JEŻELI DOTYCZY - niepotrzebne skreślić)

.......................................................................................................................
/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

