ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
1. Nazwa i siedziba wykonawcy, nr tel. ……………………………………………………………………………..………………………......
..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...…
..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,
2. Do (nazwa i siedziba zamawiającego):
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. Obrońców Westerplatte 6a , 09-400 Płock.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty polegające na ………………………………………………….………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ujęte w szczególności w załączonym do materiałów przetargowych szczegółowym zakresie robót z
zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót,
materiałami przetargowymi.
4. Funkcję Kierownika robót będzie wykonywał Pan/i ……………………………………………….……….………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
(imię i nazwisko, adres)

posiadający uprawnienia budowlane wydane przez …………………………………..................................................
………………………………………………….nr ………………….…. z dnia …………………………………………………..…………………..
5. Oferowane wynagrodzenie wynosi kwotę ……….……..... netto i uwzględnia wszystkie koszty związane z
organizacją i realizacją robót określonych w pkt. 3. Wykonawca oświadcza, iż dokonał całościowej
wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o materiały przetargowe, a
oferowane wynagrodzenie jest ryczałtowe.

Lp.
1.

Przedmiot zamówienia
-zakres rzeczowy robót
Remont
nawierzchni
utwardzonych
w
zasobach
Administracji Osiedla Łukasiewicza:
Zadanie 1 - remont nawierzchni utwardzonych na działce
budynkowej przy ulicy Miodowej 16
Zadanie 2 - remont nawierzchni utwardzonych na terenach
do wspólnego korzystania dz. nr 382/26 w rejonie
budynków przy ulicy Zgliczyńskiego 1, Zgliczyńskiego 1/1
Zadanie 3 - remont chodnika na terenach do wspólnego
korzystania dz. nr 384/13 przy ulicy Zgliczyńskiego 10
Zadanie 4 - remont chodnika na działce budynkowej przy
ulicy Królowej Jadwigi 3
Zadanie 5 - remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr
382/48 przy ulicy Batalionów Chłopskich 7
Zadanie 6
- remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 384/36 przy
ul. Batalionów Chłopskich 5/1
- remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 384/20 przy
ul. Batalionów Chłopskich 5
- remont nawierzchni utwardzonych na terenach do
wspólnego korzystania dz. nr 384/31 w rejonie budynku
przy ulicy Batalionów Chłopskich 5 i 5/1
Zadanie 7 - remont nawierzchni utwardzonych na terenach
do wspólnego korzystania dz. nr 384/19w rejonie budynku
przy ulicy Batalionów Chłopskich 5
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Słownie złotych: ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………
…………………………....…………………………………………………………………...……………………………..…... + podatek VAT
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w/w zakres rzeczowy w terminie:
Zadanie 1 od .......................................................... do ...............................................................................
Zadanie 2 od .......................................................... do ...............................................................................
Zadanie 3 od .......................................................... do ...............................................................................
Zadanie 4 od .......................................................... do ...............................................................................
Zadanie 5 od .......................................................... do ...............................................................................
Zadanie 6 od .......................................................... do ...............................................................................
Zadanie 7 od .......................................................... do ...............................................................................
7. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty w postępowaniu przetargowym zobowiązuje
się w terminie do 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową
Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku, umowy wg wzoru złączonego do materiałów przetargowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie pieniądza.
10. Wykonawca oświadcza, że :
a/ znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b/ zapoznał się z „Materiałami przetargowymi” i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zdobył konieczne
informacje do przygotowania oferty.
c/ uważa się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w materiałach przetargowych.
d/ materiały użyte do budowy mają dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadają
atesty i certyfikaty.
e/ zawarty przy materiałach przetargowych projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
f/ dochowa tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.
g/ zastrzega sobie poniższe informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nie może dotyczyć nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny i innych istotnych elementów ze względu
na zastosowane kryterium oceny ofert)
11. Załącznikami do oferty są:
a/ dowód wpłaty wadium.
b/aktualny dokument dopuszczający wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem
c/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością
wykonawcy.
d/ zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
e/ oświadczenie o nie podleganiu o wykluczeniu z postępowania na załączniku nr 2
f/ dane finansowe złożone na załączniku nr 3 potwierdzone bilansem i rachunkiem wyników za 2017 r.
g/ wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót na załączniku nr 4
h/ wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 5
i/ wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku nr 6 potwierdzonych referencjami od poprzednich
zmawiających.
j/ kosztorys ofertowy przedstawiający zaoferowaną cenę.
12. Zwrot wadium na konto …………………………………………………………………..………………………..........................….
13. Wykonawca jest płatnikiem VAT NIP ............................................................................................................
14. Regon nr .......................................................................................................................................................
15. Polisa ubezpieczeniowa OC : Nr polisy ……………………..…; z dnia ……………………………………....; nazwa
ubezpieczyciela ………………..………………. ; termin obowiązywania od dnia ………………….. do dnia ………………. . ;
suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość zamówienia. W przypadku, gdy termin zawartej polisy
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ubezpieczeniowej nie obejmuje okresu realizacji zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia nowej
polisy i przedłożenia jej Zamawiającej.
W załączeniu kserokopia polisy bądź potwierdzenie ubezpieczyciela o zgodności powyższych danych.
16. Data sporządzenia oferty ...................................

………………………………………..………………………………..…
(Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

