Załącznik nr 1 do SWZ – RG.271.3.2021

OFERTA

Gmina Chłopice
Chłopice 149A
37-561 Chłopice

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

„PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH
I GMINNYCH NA TERENIE GMINY CHŁOPICE”
Nr ref.: RG.271.3.2021
JA NIŻEJ PODPISANY

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków
Zamówienia (SWZ).
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia:
za cenę ryczałtową brutto:

zł

słownie złotych:
w tym podatek VAT:
kwota netto:

%

słownie:

zł
zł

słownie złotych:
w tym:
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Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 902 w miejscowości Chłopice od km
0+000 do 0+105.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 356 w miejscowości Chłopice od km
0+000 do 0+255.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1276 w miejscowości Chłopice od
km 0+000 do 0+070.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 4 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 230/5 w miejscowości Jankowice od
km 0+000 do 0+165.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 81, 96 w miejscowości Lutków od
km 0+000 do 0+081.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 6 – Przebudowa drogi gminnej Nr 111462R Lutków – Zamiechów na działkach o nr ew. 50,
166 od km 0+000 do 0+280.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 7 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 850/262 w miejscowości Łowce od
km 0+000 do 0+290.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
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w tym podatek VAT:
kwota netto:
słownie złotych:

%

słownie:

zł
zł

Zadanie nr 8 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 440 w miejscowości Łowce od km
0+000 do 0+160.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 9 – Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 776/5 w miejscowości
Zamiechów od km 0+000 do 0+135.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 10 – Przebudowa drogi gminnej Nr 111460R poprzez wieś Zamiechów od Woli na działce o
nr ew. 176/1 od km 0+000 do 0+250.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
Zadanie nr 11 – Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. 185/2 w miejscowości Boratyn od km
0+000 do 0+057.
za cenę ryczałtową brutto:
zł
słownie złotych:
w tym podatek VAT:
% słownie:
zł
kwota netto:
zł
słownie złotych:
i oświadczam, że wyliczenie ceny ofertowej jest zgodne z kosztorysem ofertowym sporządzonym w
oparciu o pozycje ujęte w przedmiarze robót i zawiera wszystkie prace niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego
dostarczyć kosztorysy ofertowe potwierdzające prawidłowość w obliczeniu ceny przedstawionej
w ofercie.
3. Wykonawca informuje, że:
- wybór oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE1 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jej powstania:
- wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od
1

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
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towarów i usług to
zł netto2;
- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie
%
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oświadczam, że:
- zamówienie zamierzam wykonać1

SAMODZIELNIE/ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE:

- zamówienie ZAMIERZAM POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM w następującym zakresie – część
zamówienia i wartość brutto udzielonej części zamówienia:
- ZAMIERZAM powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome podać nazwy firm podwykonawców):

5. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie:
do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
i udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres1:
36 miesięcy

48 miesięcy

60 miesięcy

(minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, okres udzielonej gwarancji należy wskazać zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ).

6. AKCEPTUJĘ termin płatności faktury w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
7. JESTEM związany ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. do dnia 21.07.2021r.
Na potwierdzenie powyższego wniosłem wadium w wysokości:

PLN w formie:

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr (w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

8. Oświadczam, że:
1) oferta uwzględnia wszystkie składniki związane z realizacja przedmiotu zamówienia, w
szczególności: koszt materiałów, robocizny, pracy sprzętu, uzgodnień, dokumentacji powykonawczej,
gwarancji, ubezpieczenia oraz innych niezbędnych do wykonania zamówienia co w przypadku
wynagrodzenia ryczałtowego wiąże się z wzięciem na siebie ciężaru wszystkich kosztów nie
przewidzianych na etapie składania oferty, a niezbędnych do prawidłowego ukończenia zamówienia
zgodnie z dokumentacją projektową;
2) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
3) zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
4) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób
2

UWAGA: wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
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fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3
5) oferta NIE ZAWIERA/ZAWIERA1 informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach:
6) jestem MIKRO/MAŁYM/ŚREDNIM1 przedsiębiorstwem:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

9. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wniesienia do dnia podpisania umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto za wykonanie
całości zamówienia, zgodnie z art. 449 - 453 ustawy Pzp.
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
imię i nazwisko:
firma:
adres:
adres skrzynki ePUAP:
tel.:

fax:

e-mail:

11. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dnia

r.

(miejscowość)
(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

3rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku 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 z
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.).
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