Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonywanie usług polegających
na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój.”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.0632.6.2019

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8

Załącznik nr 1 do zaproszenia
..................................................................

.....................................................

(pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

WYKONAWCA:
Nazwa

................................................................................................................

Siedziba

................................................................................................................

Nr telefonu/faks ............................/........................... /e-mail............................................
nr NIP

............................................ nr REGON·....................................................

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usługi pn.
„Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w
roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój” zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane oferujemy wykonanie niżej wyszczególnionych części zamówienia na
warunkach określonych w OPZ za cenę:

CZĘŚĆ 1 - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
cena brutto:........................%
od wartości netto prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych

CZĘŚĆ 2 - BRANŻA DROGOWA
cena brutto:........................%
od wartości netto prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych

Jednocześnie oświadczam/y, że:
1.

w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonałem/am, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 1 usługę polegającą na: pełnieniu funkcji
nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego w branży zgodnej z
częścią zamówienia, której oferta dotyczy

2.

dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w częściach o które się
ubiegam:
•

dla części nr 1 – min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane do
prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą min. 3 letnie doświadczenie
zawodowe;

•

dla części nr 2 – min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane do
prowadzenia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i posiadającą min. 3 letnie
doświadczenie zawodowe;

3.

4.
5.

6.

7.
8.

oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), warunkami
zawartymi we wzorze umowy (IPU) oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2019 roku zgodnie z warunkami
zawartymi we wzorze umowy,
zapoznaliśmy się z treścią OPZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, akceptujemy istotne
postanowienia umowy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania
oferty, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na
przedstawionych w zaproszeniu warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na
zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
Oświadczam, że wypełniłem 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*
* UWAGA - w/w Oświadczenie należy wykreślić 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

RODO - Rozporządzenie 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, str. 1).

9.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykaz załączników do oferty stanowiących integralną jej cześć.
1. Wykaz usług – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia.
2. Dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje
3. Wykaz osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zaproszenia.
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem, wymagane uprawnienia budowlane inspektorów skierowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia wraz z aktualnymi wpisami na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,
5. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.

..........................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

........................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

reprezentowania Wykonawcy)

2

