Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: SPNT/ZP/…./2010
...............................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...........................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...........................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON........................................................... Nr NIP .....................................................
Nr konta bankowego: .......................................................................................................
nr telefonu ..................................................... nr faxu .....................................................
e-mail ...........................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:
Budowa Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania” – Etap 1, w Szczecinie przy ul.
Niemierzyńskiej.”
składam(y) niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności
określonych w SIWZ, tj.:

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego projektu Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczącej wyboru Wykonawcy Kontraktu oraz koordynację,
zarządzanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie Kontraktu, w celu zakończenia z
powodzeniem budowy obiektów i zagospodarowania terenu wraz z rozruchem instalacji
technicznych i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów:
1. Centrum Komputerowego,
2. Inkubatora Przedsiębiorczości,
3. Centrum Innowacji,
zgodnie z opracowanym projektem technicznym i nadzorowaniem procedury uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
za cenę umowną brutto:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Słownie:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
w tym:
wartość netto:
………………………………………………………………………………………………………………
podatek VAT:
………………………………………………………………………………………………………………
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2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia realizować będziemy od dnia podpisania umowy poprzez
czas realizacji Kontraktu do dnia końcowego rozliczenia robot, jednak nie dłużej niż 36 m-cy od dnia
podpisania umowy z zastrzeżeniem terminów pośrednich na:
a) Opiniowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej – w terminie 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy;
b) Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót w terminie 1 miesiąca
od dnia podpisania umowy;
c) Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych od dnia podpisania umowy z wykonawcą
robót do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót I kw. 2011 r., okres realizacji: 24 miesiące.
Termin rozpoczęcia robót może ulec zmianie w wyniku przedłużania się procedury
przetargowej na wybór wykonawcy robót.
d) Rozliczenie końcowe zadania – 2 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru
robót.

3.

Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu
terminu składania ofert.
4.
Oferujemy udzielenie rękojmi na okres 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa
Przejęcia Robot.
5.
Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6.
Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia:
......................................................................................................................... ………………………...
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

7.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się:
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
........................, dn. ......................

.........................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)
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