Formularz ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2021-26200-83522 z dnia 13 grudnia 2021 r. pn. Roboty
budowalne związane z pracami przygotowawczymi – roboty ziemne, przeprowadzane w związku z
realizacją projektu pn. „Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego” w firmie GSG
Industria działając w imieniu Oferenta
Pełna nazwa (firma) albo imię i
nazwisko
Siedziba/miejsce zamieszkania
NIP, REGON, inny identyfikator (jeśli
dotyczy)
Adres e-mail, na który Zamawiający
powinien przesyłać korespondencję
związaną z postępowaniem
Telefon
Osoba do kontaktów z Zamawiającym
składam niniejszą ofertę:
Specyfikacja prac:
Usunięcie humusu do głębokości -0,3m z terenu działki i spryzmowanie w wysięgniku prostopadłym
do ul. Sękocińskiej. Powierzchnia prac: 1400 m2
Usuniecie humusu w strefie wjazdu do głębokości -0,7m i zasypanie tłuczniem.
Powierzchnia prac: 400m2
Wykonanie przedmiotu zamówienia zrealizuję w terminie do …........ tygodni od zawarcia umowy z
Zamawiającym za łączną cenę:
netto: …............................... zł
słownie: ….......................................................... złotych
brutto:…............................... zł
słownie: ….......................................................... złotych
Jednocześnie w imieniu Oferenta oświadczam, że:
 Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego nr 1/CBR/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
i akceptuje wszystkie jego warunki,
 Oferent uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,
 oferowane urządzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, również pozostałe
warunki oferty są zgodne z warunkami zapytania ofertowego nr 1/CBR/2021 z dnia 8
grudnia 2021 r.,
 cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy
z tytułu wszystkich czynności Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia,
 Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym:
posiada doświadczenie w realizacji podobnych dostaw/usług, na dowód czego
przedstawia zestawienie min. 2 realizacji związanych z pracami ziemnymi w ramach których
zrealizowano roboty polegające na usuwaniu humusu z działki, lub innych prac ziemnych
związanych z realizacją budowy
(załącznik nr 1 do Formularza ofertowego) oraz dodatkowo referencje od podmiotów, na

rzecz których Oferent zrealizował prace wymienione w załączniku nr 1 do Formularza
ofertowego, potwierdzające prawidłowe wykonanie tychże dostaw,

 dysponuje samodzielnie/wspólnie z podwykonawcą* zapleczem technicznym, w
szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia oraz
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które posiadają uprawnienia do
wykonywania prac ziemnych z wykorzystaniem określonego sprzętu.
 znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację
zamówienia,
 nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub
restrukturyzacyjne,



Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert w ramach postępowania ofertowego,
 osoba składająca podpis na formularzu ofertowym jest upoważniona do złożenia oferty w
imieniu Oferenta.

…................................................
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

….......................................................
podpis osoby upoważnionej
do złożenia oferty w imieniu Oferenta

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
Zestawienie prac ziemnych

Lp.

Określenie prac

Dla kogo zrealizowano?

Termin wykonania
prac
(zakończenia)

Wartość netto
prac

1
2
3
...

Oświadczam, że ww. dostawy zostały wykonane prawidłowo i odebrane bez zastrzeżeń przez
podmioty zlecające ich wykonanie.

….......................................................
podpis osoby upoważnionej
do złożenia oferty w imieniu Oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/CBR/2021

……………………….
(pieczęć Wykonawcy)

……….………………….…..
(miejscowość i data)

Oświadczenie o niezbędnym zapleczu technicznym do wykonywania usługi

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
dysponuję odpowiednim zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem
niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania prac ziemnych z wykorzystaniem
określonego sprzętu.

.....................................................
(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/CBR/2021

……………………….

……….………………….…..

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Oświadczenie o sytuacji finansowej

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
 znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w
szczególności nie zostało wobec mnie wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub
restrukturyzacyjne

.....................................................
(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

