Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz wniosku

……………………………………………
nazwa Oferenta
……………………………………………
……………………………………………
siedziba i adres Oferenta
Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR
Im. dr Jadwigi Titz- Kosko w Gdyni

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przetarg
nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej
„SENIOR” im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni ul. Chwarznieńska 136/138.”
Składamy ofertę w postępowaniu przetargowym.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia :
Cena ofertowa za wykonanie zamówienia:
netto ……………………… zł (słownie: ………………...……….………..…………… złotych)
Cena oferty netto została ustalona w oparciu o złożoną przez Oferenta wycenę i stanowi
jej posumowanie.
Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
niezbędne do jego wykonania. Do ceny netto dolicza się VAT w wysokości
………………….. %
Czas udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia : ……………………..
Sposób rozliczenia wynagrodzenia za przedmiot zamówienia : …..…
- pierwsza transza …..... % po podpisaniu umowy
- druga transza …….…..% po rozpoczęciu prac na budynku
- trzecia transza ….….....% w 36 m-nych ratach po oddaniu przedmiotu zamówienia
Bezpłatny serwis przedmiotu zamówienia : …..……….. m-cy
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, dokumentacją przetargową a

w szczególności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wymiany dźwigu osobowego, wykazem robót budowlano-instalacyjnych w zakresie wymiany dźwigu osobowego oraz Regulaminem Udzielania Zamówień i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Specyfikacji technicznej wymiany dźwigu osobowego, wykazu robót budowlano-instalacyjnych w zakresie wymiany dźwigu osobowego oraz postanowieniami umowy.
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że posiadamy zdolności techniczne i finansowe do wykonanie zamówienia.
8. Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
9. Oświadczamy, że wszystkie stronice naszej oferty wraz z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ……………. stronic.
10. Załącznikami do niniejszej Oferty są:
 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG
w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG – w
zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 Pełnomocnictwo - w przypadku gdy upoważnienie osób podpisujących Ofertę do
reprezentowania wykonawcy nie wynika z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczenia o wpisie w CEIDG.
 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wymaganych do udziału w
postępowaniu przetargowym – załącznik nr 5 do SIWZ.
 Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 Opis dotychczasowej działalności wykonawcy uwzględniający w szczególności wiedzę
i doświadczenie wykonawcy oraz jego aktualny potencjał techniczno-ekonomiczny.
 Kopię polisy ubezpieczeniowej OC lub innego dokumentu ubezpieczeniowego w
zakresie prowadzonej działalności.
 Dowód wpłaty wadium.
…………………….....................................................................

…………….……….....................................................................
(podpis osoby upoważnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta)
dnia ,.............................................

