Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 01/ZP/1.1/CTR/REMAR/2018

OFERTA WYKONANIA
ROBOTY BUDOWLANEJ PN:
Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Starym Sączu
w ramach projektu pn.
"Nad Starosądeckim Stawem - budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego
w Starym Sączu " Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,
Poddziałanie 6.3.1Rozwój lokalnych zasobów subregionów -SPR
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020"

Nawiązując do treści Zapytania ofertowego, które pojawiło się w Bazie Konkurencyjności dla
Funduszy Europejskich i zostało opublikowane przez Zamawiającego: Renatę Golonkę, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą: RE-MAR Renata Golonka, Gołkowice Górne 56, 33-388 Gołkowice
Górne:
a) w Bazie Konkurencyjności dla Funduszy Europejskich
b) na stronie internetowej Zamawiającego: http://remar.company
na: Budowę centrum turystyczno - rekreacyjnego w Starym Sączu w ramach projektu pn. "Nad
Starosądeckim Stawem - budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu " Działanie
6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów
subregionów-SPR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"

1.

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę:
a) brutto : ................................... zł.
(słownie złotych ............................................................................................................)
b) w tym podatek: VAT .......... %, tj. ............................................. zł,
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot zamówienia i będzie płatna wg zasad
określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Oświadczam, iż wydłużę termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia o ....................... lat.
(należy wskazać lata). Łączny okres gwarancji wyniesie ............... lat.
Oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2018. poz. 108 ze zm.).
Wadium w kwocie .....................PLN (słownie złotych: ...................) zostało wniesione w dniu
…………………………... w formie: ………………………………………………………………… - wypełnić jeśli dotyczy
W przypadku wybrania oferty, najpóźniej do dnia podpisania umowy, wniosę zabezpieczenie
należytego wykonania umowy (w wymaganej w Zapytaniu ofertowym wysokości) w formie/formach:
....................................................................................... - wypełnić jeśli dotyczy
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym
Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Oświadczam, iż najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy przedstawię do akceptacji
Zamawiającego dokumenty tj.:
1. szczegółowy sposób wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu kalkulacji ceny;
2. zakres, wykaz rzeczowo- finansowy robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście,
a które za pomocą podwykonawców;
3. zaś najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz pracowników realizujących przedmiot
zamówienia.

10. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym: z niniejszej oferty oraz:
a) oświadczeń Wykonawcy;
b) wyjaśnienia przyczyny zastosowania zwolnienia z podatku VAT w ofercie Wykonawcy (jeżeli
dotyczy)
c) pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia(jeżeli dotyczy);
d) oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, o którym mowa w Rozdz. XI pkt III ppkt 3 specyfikacji (jeżeli dotyczy);
e) pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdz. XI pkt II ppkt 3) specyfikacji (jeżeli dotyczy);
f) zaakceptowanego wzoru umowy, o którym mowa w Rozdz. XVII specyfikacji (wymóg porządkowy);
g) kserokopii przelewu wadium – o którym mowa w Rozdz. IX pkt 4 lit. c) specyfikacji (wymóg
porządkowy) lub oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 5
lit. a) specyfikacji lub kserokopii wadium z potwierdzeniem złożenia dokumentu, o którym mowa
w Rozdz. IX pkt 5 lit. b) specyfikacji (wymóg porządkowy)
h) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry
kierowniczej Wykonawcy - o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.3. Zapytania ofertowego
11. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a) ...................................................
b) ...................................................
c) ..................................................
12. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
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a)
b)
c)

nr tel.:
nr fax.:
nr konta e-mail

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

Miejscowość i data : ............................................................

..............................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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