Załącznik do Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

OFERTA
na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym
Przetarg nieograniczony
organizowany na rzecz ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień w Energa-Operator SA
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10 75-950 Koszalin
NIP 583-000-11-90
REGON 190275904-00050

WYKONAWCA:
Nazwa:...............................................................................................................................................................
Adres:................................................................................................................................................................
NIP: .................................................REGON: ..........................................E MAI………………………………TEL……………………………………
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Warunkach Zamówienia,
tj. wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym, pn:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sprawa ZN/……………………/5353MZI/2018/………………………..
Ogółem cena oferty netto .............................................. zł
(słownie złotych) ..................................................................................................................................................................................................
W tym:
- cena za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: ..............................................zł netto,

- cena za wykonanie robót budowlanych: .............................................. zł netto,

Podatek VAT 23%: ........................................................ zł
Ogółem cena oferty brutto: .............................................. zł
(słownie złotych) ............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że obowiązki projektanta będzie pełnił(a) p. ..................................................................TEL…………………………………………………………………
Oświadczam, że obowiązki kierownika budowy będzie pełnił(a) p. .........................................................TEL…………………………………………………………….

* Oświadczamy, że część zadania polegająca na realizacji projektu budowlano-wykonawczego zostanie wykonana przez Podwykonawcę:
...................................................................................................................
(nazwa i adres firmy wykonującej projekt)
* Oświadczam, że działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązuję się do opracowania projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z WZ.

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Podwykonawcy)
* wypełnić w wymaganym zakresie w przypadku zlecenia prac Podwykonawcy

Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się Warunkami Zamówienia do przetargu, nie wnosimy do nich zastrzeżeń, akceptujemy je w całości i składamy ofertę zgodną z
wymogami określonymi przez Zamawiającego;
2. cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
4. na dzień otwarcia ofert dokumenty złożone do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców są aktualne (ma zastosowanie w przypadku gdy postawiono
warunek znajdowania się Wykonawcy w RKW);
5. prowadzimy działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
6. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
7. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
9. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert;
10. zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Umów oraz projektem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
11. zobowiązujemy się do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia standardów technicznych oraz stosowania materiałów dopuszczonych przez
Zamawiającego w procesie prekwalifikacji;
12. zobowiązujemy się do przestrzegania w trakcie realizacji robót procedur obowiązujących u Zamawiającego oraz do postępowania zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa środowiskowego, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, ustawą o odpadach, ustawą o
ochronie przyrody, ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko;
13. zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Polityce Środowiskowej Grupy ENERGA dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml;
14. zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia;
15. nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia;
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16. zapoznaliśmy się z obowiązującymi w EOP zasadami przestrzegania wymagań BHP widniejącymi w procedurze „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
pracy dla wykonawców zewnętrznych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego http://www.energa-operator.pl/instrukcje.xml oraz
zobowiązujemy się do ich bezwzględnego przestrzegania.
.................................., dnia .........................

...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

