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Załącznik Nr 1  do SIWZ 

(Wzór oferty) 
 

 

 

 

 

 

……………………….................................……………..                                                  data ………................………………… 

               pieczęć oferenta 

 

 

Oferta 
na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 
 
Dotyczy ogłoszenia na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności nr ZP-1/100/2017, 

realizowanego w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje 

bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. " Wzrost konkurencyjności Zakładu 

Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn 

kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych" (nr projektu: RPPK.01.04.01-18-

0100/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

I. Nazwa i adres Wykonawcy/Oferenta (dozwolona jest pieczęć nagłówkowa): 

Nazwa:  

Adres:  

Nr tel.:  

NIP:  

REGON:  

Adres e- mail (korespondencyjny):  

II. Nazwa i adres zamawiającego: 

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat 

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń 

Osoba uprawniona do kontaktu:  Ryszard Karwat - właściciel 

tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; info@luxgranit.pl 

 

 

mailto:info@luxgranit.pl
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III. Przedmiot Oferty 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych  

w Rozdziale 4 SIWZ oraz uszczegółowionych dokumentacją projektową i przedmiarami 

robót zawartą w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

IV. Wartość poszczególnych zadań (PLN): 

L.p. Zadanie/Wyszczególnienie Netto VAT 23% Brutto 

1 

Zadanie 1: Wykonanie fundamentów pod piłę 

linową wraz ze zbiornikami technologicznymi: 

budowa fundamentów, budowa zbiorników 

technologicznych na wodę, budowa torowiska pod 

wózek do transportu kamienia pod piłę linową 

   

2 

Zadanie 2: Budowa fundamentów, utwardzenie 

terenu i wykonanie belek pod suwnicę bramową: 

wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu w 

obrębie suwnicy bramowej – 510m2 (zakres robót 

obejmuje roboty ziemne wraz z wywozem urobku, 

wykonanie podbudowy z pospółki grubości 30 cm 

po zagęszczeniu, wykonanie warstwy wierzchniej 

z klińca 12 cm po zagęszczeniu), wykonanie belek 

pod stojaki na płyty, belek 20x30 cm o łącznej 

długości 272.00 m (zakres robót obejmuje, 

wykonanie rowków, wykonanie podbudowy, 

wykonanie szalunków pod belki, wykonanie 

zbrojenia belek, zabetonowanie belek, pielęgnację 

betonu), belki wykonane z betonu B20 na 

podbudowie z pospółki i klińca 

   

Razem:    

V. Wartość oferty (PLN): 

Odpowiadając na Ogłoszenie na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZP-1/100/2017 z dnia 20.12.2017r., prowadzonego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności związanego z realizacją zadania pn. „Wzrost konkurencyjności Zakładu 

Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn 

kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych” w ramach Działania 1.4 Wsparcie 

MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:  

 

1) Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym 

Ogłoszeniem, za łączną cenę ryczałtową: 

Wartość netto oferty wynosi (PLN) ……………….. :  

Wartość podatku VAT (23 % VAT) (PLN)…….….. :  

Wartość oferty brutto (z 23 % VAT) wynosi (PLN). :  

 

Wartość oferty brutto - słownie:  

 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

(podać wartość brutto słownie) 
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2) Oferuję/oferujemy: 

długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (liczba  

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego): 

 

Minimalne [miesiące] Oferowane[miesiące] 

36  

VI. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy/Oferenta 

Oświadczenia dotyczące postanowień treści zapytania 

 

Oświadczam/oświadczamy, że:  

  

1) Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia w tym wszystkie te, o których mowa w SIWZ, 

2) Zapoznałem/ zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

4) Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

5) Dysponuję /dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także 

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

6) Znajduję / znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia, 

7) Uważam/ Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu 

składania ofert, 

8) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie/z udziałem podwykonawców
1
: 

Podwykonawstwo: 

 

Lp. 

 

Część zamówienia 
Wartość brutto  

(PLN) 
Nazwa i adres podwykonawcy 

1 2 3 4 

    

    

    

Razem   

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że nie jestem 

powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, poprzez: 

 

                                                 
1W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 
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 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

Oświadczam / oświadczamy:  

1) że, uważam  /uważamy się związany / związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

licząc od upływu terminu składania ofert. 

2) pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują 

rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.) 

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na adres e-mail:  

Adres e- mail (do korespondencji):  

 

Załącznikami do niniejszej oferty są :  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 
………….....................................……………………………………….. 

                                                                                                               podpis i  pieczęcie oferenta 


