Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: ZP.Rb.7.2020
Zamawiający:
Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4
94-208 Łódź
FORMULARZ OFERTOWY
złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie basenu
solankowego na wyspie pomiędzy basenem sportowym i rekreacyjnym wewnętrznym oraz
zaprojektowanie dwóch dodatkowych wanien jacuzzi na plaży w hali basenu wewnętrznego w obiekcie
Aqua Park Łódź Sp. z o.o.”, nr sprawy: ZP.Rb.7.2020”.
1. Ofertę składa (Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
L.P.

2.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

NIP

Dane kontaktowe Wykonawcy:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]
Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

3. Ja(my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
a) zapoznałem(liśmy) się i bez zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z wyjaśnieniami i zmianami;
b) oferuję(emy) wykonanie przedmiotu w terminie oraz zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
c) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
d) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia;
e) jestem(eśmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu otwarcia ofert;
f) wybór mojej(naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w

związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT:
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego

Wartość towaru/usługi bez
kwoty podatku VAT

1.
2.
Uwaga: niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym,
że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

3.1. Oferujemy wykonanie zamówienia „Zaprojektowanie i wykonanie basenu solankowego na wyspie
pomiędzy basenem sportowym i rekreacyjnym wewnętrznym oraz zaprojektowanie dwóch
dodatkowych wanien jacuzzi na plaży w hali basenu wewnętrznego w obiekcie Aqua Park Łódź
Sp. z o.o.”, za:

ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie .…....................................PLN w tym
podatek VAT – …..% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wyżej wymieniona kwota brutto wynika z niniejszej tabeli:

L.p.

Elementy zestawienia

Limit

1. Projekty - budowlane i wykonawcze
2. Wykonanie robót budowlanych

6%

3. Nadzór autorski

5%
Razem cena oferty:

Cena
łącznie
Wynagrodzenie
z podatkiem
[%]
VAT
[PLN]

-

100%

„Tabela” zawiera limit wynagrodzenia jaki nie może być przez wykonawcę przekroczony z przyjęciem, że
sumaryczne wynagrodzenie podane w kolumnie „Wynagrodzenie [%]” będzie sumowało się równo do
100%. Zamawiający nie może poprawiać żadnej wartości w kolumnie „Wynagrodzenie [%]” i w ten sposób
brak sumowania się do 100% w tej kolumnie będzie powodowało konieczność odrzucenia oferty jako
niezgodnej z treścią SIWZ.

3.1. Zamówienie realizowane w ramach PRAWA OPCJI tj. wykonanie dwóch wanien solankowych,
przewidzianych dla 12 osób każda, wraz ze schodami, podestem oraz wszystkimi niezbędnymi
instalacjami, zlokalizowanych na „plaży” hali basenu krytego, pływackiego wykonamy za:

ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie .…....................................PLN w tym
podatek VAT – ….. % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Zobowiązuję/my* się do udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi (należy zaznaczyć właściwy
kwadrat):
 60 miesięcy od daty odbioru końcowego
 48 miesięcy od daty odbioru końcowego
 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
UWAGA: Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oferty
Wykonawców, którzy zaoferują inne okresy gwarancji i rękojmi zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią
SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden
kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 36 miesięcy.
3.3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie podstawowe w terminie:



Do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Do dnia 31 lipca 2021 r.
 Do dnia 30 czerwca 2021 r.
UWAGA! Oferta z terminem realizacji po 31 sierpnia 2021 r. zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu realizacji przyjmuje się, że zaoferował termin do dnia 31 sierpnia
2021 r.

3.4. Oświadczam/my, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy/ców, w zakresie niżej
opisanych części zamówienia:
L.p.

Firma (nazwa) podwykonawcy / dane Opis części zamówienia,
adresowe / Nr KRS (jeżeli są znane na tym które będą zlecone Podwykonawcy
etapie postępowania)

Jeżeli Wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie realizować zamówienia przy
udziale podwykonawców.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę:
……………..…………………………. str. nr…….
……………..…………………………. str. nr…….
……………..…………………………. str. nr…….
……………..…………………………. str. nr…….

………………
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty
w imieniu Wykonawcy

