Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Obsługa geodezyjna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Nr sprawy: ZS/U_15/19/B
Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa: ……………......................................................……………................................................................................................
Adres: ………………....................................................................................................................................................................
NIP: ……………………...…………………………
Nr telefonu: …………………………………

REGON: …………………………………………………….…….
E-mail: ………....…………………………………………………..……...………....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz normami, z należytą starannością, za cenę ofertową:

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia:

zł

Stawka VAT 23%:

zł

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:

zł

Słownie:
kwota netto ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
kwota brutto: ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Cena ofertowa obejmuje wartości jednostkowe netto zgodnie z poniższym zestawieniem:
Ilości
Cena
szacunkowe jednostkowa
[szt.]
netto* [zł]

Łączna
kwota netto
[zł]

Maksymalny
termin realizacji
(dni robocze)**

e=c x d

f

L.p.

Wykaz prac

a

b

c

1

Inwentaryzacja sieci
za pierwsze 100 mb

31

16 dni

2

Inwentaryzacja sieci
za następne 100 mb

30

16 dni

104

16 dni

110

16 dni

3

4

Inwentaryzacja przyłącza
wodociągowego
do wodomierza
Inwentaryzacja odcinka
kanalizacji sanitarnej od sieci
głównej do granicy posesji

d

5

Odszukanie pkt. granicznego do 4 pkt. granicznych

2

42 dni

6

Odszukanie pkt. granicznego pkt. 5 i następny

2

42 dni

7

Podział działki na dwie działki

3

52 dni

8

Podział działki –
trzecia działka i następna

3

52 dni

9

Wykonanie map
do celów projektowych
- za pierwszy hektar
z wektoryzacją

33

31 dni

10

Wykonanie map
do celów projektowych
- za drugi i następny hektar
z wektoryzacją

65

31 dni

11

Wznowienie punktu
granicznego

2

60 dni

12

Wyznaczenie punktu
wysokościowego

100

3 dni

Σ:

* należy wpisać wartość > 0
** przy robotach planowanych (dot. robót inwestycyjnych dla poz.1-4) Zamawiający powiadomi
Wykonawcę 3 tygodnie przed rozpoczęciem inwestycji

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i jej załącznikami i nie wnosimy uwag.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem
zamówienia działalności lub czynności zgodnie z przepisami prawa.
6. Oświadczamy, że osoby, które w naszym imieniu będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
8. Zobowiązujemy się do współdziałania z Zamawiającym w realizacji przedmiotu zamówienia
w sposób określony w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań SIWZ do oferty załączamy (należy zaznaczyć X przy
składanym dokumencie):
1. Aktualny odpis/zaświadczenie z właściwego rejestru (np. CEIDG, KRS) wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzające co najmniej 5-letni okres
prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wykonywanie usług
geodezyjnych.
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie co
najmniej 1 i 2 (zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz. U. 2019r., poz. 725, 730, 1309) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
Polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SIWZ, wraz
z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( jeżeli dotyczy ).

Niniejsze oświadczenie należy złożyć do 3 dni roboczych od daty zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
Parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ;
Potwierdzenie wniesienia wadium.

11. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest
……………………………………............................……………………………
Nr telefonu ……………………………….……..............................……….
E-mail: ………………………………………………..……………………………………..
12. Oferta została złożona na ……....... stronach ( wraz z załącznikami ), kolejno ponumerowanych
i parafowanych, od nr ………... do nr ….....….. .

Data …………………………………..

…………………………………………………………………….
Pieczęci i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Obsługa geodezyjna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Nr sprawy: ZS/U_15/19/B

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa: ……………..........................................................................……………............................................................................
Adres: ………………....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
oświadczam, że:
1) należę do grupy kapitałowej (*)
2) nie należę do grupy kapitałowej (*)
(*) – niepotrzebne skreślić
(W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.
798 z późniejszymi zmianami) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym
samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy dostawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.)

Data .............................................

..…….…………………………………………………………
Pieczęci i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

