
Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

„ Pro – Medica „ w Ełku Sp. z o. o.
Dział Zamówień Publicznych
Baranki 24
19-300 Ełk

Dane Wykonawcy:

A. Pełna nazwa:  …...............................................................................

B. Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu):
 

C. REGON:                                NIP: 
D. Numer telefonu:
E. Numer faxu:
F. Internet: http:// 
G. e-mail:
H. Numer konta     bankowego
I.  Zarejestrowana/ wpisana w
J. Osoba do kontaktu

           Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie 

              przetargu nieograniczonego   

                 poniżej 5 000 000  euro na:

 roboty budowlane polegające na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego 
łącznie  z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego do 

obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III budynku  Szpitala 
w Ełku przy ul. Baranki 24 

Znak sprawy :  6003/2013
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pieczęć wykonawcy



1. Oferujemy wykonanie całej roboty za cenę netto:  ….....................PLN 

(słownie: ...............................................)

Do  ceny  netto  zostanie  doliczony  podatek  VAT  ...................................PLN,

(słownie  ......................................)

Cena roboty brutto  wyniesie:  ................. PLN,  słownie: ...............................

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  „Specyfikacją  Istotnych  Warunków 
Zamówienia” i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy/nie dokonaliśmy 
wizji lokalnej na terenie przyszłych robót.*

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od daty upływu terminu składania ofert.

4. Robotę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami*.
5. Następujące roboty zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom: **

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

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

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

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

W  przypadku  zatrudnienia  podwykonawców  wskazujemy  części  zamówienia  ,W  przypadku  zatrudnienia  podwykonawców  wskazujemy  części  zamówienia  ,   

których wykonanie zamierzamy powierzyć następujący zakres prac: których wykonanie zamierzamy powierzyć następujący zakres prac: 

…...............................................................................................................................…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................…...............................................................................................................................

W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się,  iż Wykonawca nieW przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się,  iż Wykonawca nie   

powierzy części zamówienia podwykonawcom.powierzy części zamówienia podwykonawcom.

6. Prosimy  o  zwrot  pieniędzy  wniesionych  tytułem  wadium  na  podane  konto 

bankowe*:

................................................................................................................................,

* dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

7. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie  do 30.10.2014 r.
8. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50,  poz.  331,  z  późn.zm.),  *niepotrzebne  skreślić.
Uwaga:
W  celu  prawidłowego  złożenia  informacji  o  braku  przynależności  do  grupy 
kapitałowej  zgodnie  z  art.  26  ust.  2  d  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykreślić  w  pkt.  8  sformułowanie  „należymy”
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, na mocy art. 26 ust. 2 
d  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zobowiązany  jest  do  złożenia  wraz  z 
ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; 

9. Przedstawione w projekcie umowy warunki płatności akceptujemy.
10. Oświadczam,  że  udzielam  gwarancji  na  roboty  budowlane  będące 

przedmiotem  zamówienia  na  okres  …............  (  minimum  36  miesięcy)   (  W 
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przypadku  nie  wypełnienia  tego  punktu  –  przyjmuje  się,  iż  Wykonawca 
zaoferowała 36 miesięcy gwarancji  na roboty budowlane )

11. Oświadczam, że udzielamy rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem 
zamówienia  na  okres  …............  (  minimum 36  miesięcy)   (  W przypadku  nie 
wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferowała 36 miesięcy 
rękojmi   na roboty budowlane )

12. Oświadczamy,  że  na  własny  koszt  dokonamy  wywiezienia  wszystkich 
pozostałości  z  wykonanych  robót  rozbiórkowych  i  montażowych,  a  także 
dokonamy na swój  koszt  utylizacji  tych  pozostałości  ,  które tego wymagają   a 
także przekażemy zamawiającemu przed dokonaniem rozliczenia całego zadania 
dokumenty z utylizacji i potwierdzone protokoły/ karty przekazania odpadów.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)   ..............................................................................................
2)   ..............................................................................................
3)   ..............................................................................................
4)   ..............................................................................................
5)   ..............................................................................................
6)   ..............................................................................................
7)   ..............................................................................................
8)   ..............................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

......................................, dnia ............................. 2014 r.             
                                                        

                                                           

          ..................................................................
                     czytelny podpis lub pieczęć imienna umocowanej  

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
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