Załącznik Nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w ul. Greckiej w Raciborzu
Nr sprawy: ZS/RB_09/21
Zamawiający:

Wodociągi Raciborskie 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 opisanego w SWZ zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz normami, z należytą starannością, za cenę ofertową:

Rodzaj robót

Cena netto

Stawka
VAT [%]

Kwota VAT

Cena brutto

Budowa sieci wodociągowej
z rur PE100 PN16 SDR11 Ø 110 mm
(dł. ok 510 mb)
Budowa przyłączy wody
z rur PE100 PN16 SDR11 Ø 32 mm
(dł. ok 248 mb)
Sieć kanalizacji sanitarnej
z rur PVC Lita SN8 SDR34 Ø 200 mm
(dł. ok 527 mb)
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
z rur PVC Lita SN8 SDR 34 Ø 160 mm
(dł. ok 261 mb)
Ogółem

Cena netto (ogółem) słownie: ............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Cena brutto (ogółem) słownie: .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ 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. Oświadczamy, że złożenie niniejszej oferty zostało poprzedzone wizją lokalną w terenie.
9. Zobowiązujemy się do prawidłowego wykonania wszystkich robót związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami umowy, projektem budowlanym, powszechnie
uznanymi zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz przepisami
BHP i p.poż.
10. Zobowiązujemy się do współdziałania z Zamawiającym w realizacji przedmiotu zamówienia
w sposób określony w umowie stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
11. Niżej wskazaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w naszym imieniu Podwykonawcy
(wypełnić jeżeli dotyczy):

Lp.

Część/zakres zamówienia

Nazwa/Firma Podwykonawcy
(jeżeli jest znana)

12. Na potwierdzenie spełnienia wymagań SWZ do oferty załączamy (należy zaznaczyć X przy
składanym dokumencie):

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dokument lub
poświadczony za zgodność z oryginałem odpis.
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 1.000.000,00 zł.
Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty.
Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 5 do SWZ - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.


Minimum 1 robota obejmująca w swoim zakresie budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
wodociągowej o długości nie mniejszej niż 500 mb i średnicy rurociągu nie mniejszej niż
110 mm,
oraz



Minimum 1 robota obejmująca w swoim zakresie budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 500 mb i średnicy rurociągu nie mniejszej
niż 200 mm,
oraz



Minimum 1 robota obejmująca w swoim zakresie budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł netto.

Wykonawca może wykazać spełnianie ww. warunku w ramach jednego zamówienia
(umowy) lub osobnych zamówień (umów).
Do wykazu wykonanych robót należy dołączyć dokumenty/referencje potwierdzające, że roboty
te zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone.
4.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ,
Parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 7 do SWZ,

Potwierdzenie wniesienia wadium.
13. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest
……………………………………............................……………………………
Nr telefonu ……………………………….……..............................……….
E-mail: ………………………………………………..…………………………………….

14. 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 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w ul. Greckiej w Raciborzu
Nr sprawy: ZS/RB_09/21

Zamawiający:

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa: ……………..........................................................................……………............................................................................
Adres: ……………….....................................................................................................................................................................
Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia tj.


Minimum 1 robota obejmująca w swoim zakresie budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
wodociągowej o długości nie mniejszej niż 500 mb i średnicy rurociągu nie mniejszej
niż 110 mm,
oraz



Minimum 1 robota obejmująca w swoim zakresie budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 500 mb i średnicy rurociągu nie mniejszej
niż 200 mm,
oraz



Minimum 1 robota obejmująca w swoim zakresie budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł netto.

Wykonawca może wykazać spełnianie ww. warunku w ramach jednego zamówienia (umowy)
lub osobnych zamówień (umów).
Do wykazu wykonanych robót należy dołączyć dokumenty/referencje potwierdzające,
że roboty te zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone.

Lp.

Podmiot, na rzecz
którego zamówienie
zostało wykonana

Przedmiot
zamówienia

Termin realizacji (od ... do ...)

1.

2.

3.

4.

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

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

Załącznik Nr 6
WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w ul. Greckiej w Raciborzu
Nr sprawy: ZS/RB_09/21

Zamawiający:

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa: ……………..........................................................................……………............................................................................
Adres: ……………….....................................................................................................................................................................
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za prawidłową realizację zadania, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez
Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
te osoby czynności. Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedna osobą z uprawnieniami
kierownika budowy z zakresu zamówienia.

Lp.

Imię i Nazwisko

Opis posiadanych
kwalifikacji zawodowych,
uprawnień

Zakres wykonywanych
czynności

1.

2.

3.

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

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

