Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
w ramach dofinansowania z NFOŚiGW
[IN-2012-31; IN-2013-24]

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia
Dąbrowa Górnicza, dn. ...........................
..........................................................................
..........................................................................
Nazwa Oferenta
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Dokładny adres

OFERTA
Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej”
dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.
Zadanie opatrzone numerem IN-2013-24, rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru
Wykonawców/Dostawców/Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Powstańców nr 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza

Po zapoznaniu się z Warunkami Zamówienia, oferujemy realizację prac zgodnie ze
składanymi przez nas dokumentami oraz zapewniamy:
kompleksową obsługę projektową w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej”
dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW zgodnie z warunkami
opisanymi w Warunkach Zamówienia.
Deklarujemy:
wykonanie 1 szt. projektu typu „A” za kwotę:
netto:...........................zł. słownie ..........................................................................................
brutto:..........................zł. słownie ..........................................................................................

wykonanie 1 szt. projektu typu „B” za kwotę:
netto:...........................zł. słownie ..........................................................................................
brutto:..........................zł. słownie ..........................................................................................

wykonanie 1 szt. projektu typu „C” za kwotę:
netto:...........................zł. słownie ..........................................................................................
brutto:..........................zł. słownie ..........................................................................................
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wykonanie 1 szt. projektu typu „D” za kwotę:
netto:...........................zł. słownie ..........................................................................................
brutto:..........................zł. słownie ..........................................................................................
Maksymalna nominalna wartość umowy stanowiąca iloczyn ceny netto/brutto sporządzenia
1 szt. projektu danego typu i ich przewidywanej ilości tj.
- projektów typu „A” – 89 szt.
- projektów typu „B” 22 szt.
- projektów typu „C” 22 szt.
- projektów typu „D” 11 szt.
tj.
koszt projektu typu „A” netto/brutto x 89 szt. + koszt projektu typu „B” netto/brutto x 22 szt. +
koszt projektu typu „C” netto/brutto x 22 szt. + koszt projektu typu „D” netto/brutto x 11 szt. =
maksymalna nominalna wartość umowy
wynosi:
netto:............................... słownie:..............................................................................
brutto:...............................słownie:..............................................................................

Podatek VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powyższa kwota obejmuje pełny zakres oferty.
Deklarujemy
wykonanie
dokumentacji
projektowej
(Projektu
typu
„A”,
„D”)
............................... (określa Oferent w dniach kalendarzowych), lecz nie dłużej niż 15 dni
kalendarzowych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów wyjściowych
(mapa do celów projektowych, podstawowe uzgodnienia branżowe, wypis z rejestru gruntów,
wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza warunkami technicznymi budowy
przyłączy kanalizacyjnych, co zostanie potwierdzone protokolarnie.
Deklarujemy wykonanie dokumentacji projektowej (Projektu typu „B”, „C” i/lub
„D”,............................... (określa Oferent w dniach kalendarzowych), lecz nie dłużej niż 40
dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów
wyjściowych (mapa do celów projektowych, podstawowe uzgodnienia branżowe, wypis
z rejestru gruntów, wydanymi warunkami technicznymi budowy przyłączy kanalizacyjnych
przez PWiK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, co zostanie potwierdzone protokolarnie.
Gwarancja:
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 2 letniej gwarancji na przedłożone projekty
techniczne przyłączy kanalizacyjnych, licząc od dnia podpisania przez obie strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.
Okres rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym.
Jeżeli Zamawiający nie uzyska zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego po
zgłoszeniu robót budowlanych z uwagi na wady w odebranej dokumentacji, Wykonawca
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zobowiązany jest usunąć wadę w terminie wyznaczonym przez UM Dąbrowa Górnicza,
licząc od dnia powiadomienia faxem na własny koszt.
Jeżeli w czasie realizacji robót wykryte zostaną wady w odebranej dokumentacji Wykonawca
zobowiązany jest usunąć wynikłe wady w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia faxem
na własny koszt.
Oświadczamy, że:
-

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-

Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia,

-

Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

-

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

-

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. 5 i 6
Warunków Postępowania,

-

Zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia,

-

Zapoznaliśmy się z projektem Umowy i przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie zapisy,

-

Jesteśmy gotowi zawrzeć Umowę z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru
Umowy,

-

Zdobyli wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty,

-

Jesteśmy podatnikiem podatku VAT,

Niniejsza oferta wraz z załącznikami będzie stanowiła podstawę do zawarcia Umowy.

............................................................................
Podpisy przedstawicieli Oferenta
upoważnionych do jego reprezentowania
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Załączniki:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Kopię uprawnień budowlanych w zakresie prac projektowych objętych przedmiotem
postępowania, wynikającymi z Prawa budowlanego i Ustawy z dn. 15.12.2000r o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
5. Kopię aktualnego poświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa;
6. Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka współpraca
występuje;
7. Zaparafowany przez osoby upoważnione Wzór umowy;
8. Zgłoszenie szczegółowego zakresu zamówienia, którego wykonanie Oferent zamierza powierzyć
Podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia Podwykonawcy do realizacji
wskazanego zakresu zamówienia i spełnienie przez Podwykonawcę kryteriów określonych w pkt.
3 warunków Postępowania (jeśli dotyczy);
9. Niezbędne pełnomocnictwa z Centrali lub Oddziału udzielone osobom reprezentującym Oferenta
(jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie znajduje się
w załączniku nr 3 do Warunków Postępowania).
11. Inne dokumenty, które Oferent uzna za istotne, należy załączyć na końcu oferty.
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