Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*: .......................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy: ..........................................................................
Adres do korespondencji: ........................................................................................
Adres e-mail: ........................................................................................................
Numer telefonu: .....................................................................................................
Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium:
..........................................................................................................................
(jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)
1.

Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zarządzanie
nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Wrocławia oraz nieruchomościami poza
Wrocławiem”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ,
za cały czas trwania umowy tj. za okres 3 lat, za cenę:
brutto:........................................................................................................ zł,

(słownie brutto:...............................................................................................),
co stanowi iloczyn:
36 x miesięczne wynagrodzenie brutto (kol. h) : ........................................ zł
(obliczone zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ),
2.

Oświadczam, że dysponuję przynajmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji tego
zamówienia,
posiadającą
następujące
doświadczenie
w
zarządzaniu
nieruchomościami:
przynajmniej 5 - letnie
TAK**

3.

4.

5.

przynajmniej 3 – letnie
i poniżej 5 – letnie
TAK**

przynajmniej 2 – letnie
i poniżej 3 - letnie
TAK**

Oświadczam, że akceptuję projekt umowy oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru
mojej oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu
i terminie.
Oświadczam, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczę Zamawiającemu
(Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa):
- dokument potwierdzający, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
zarządcy nieruchomości na kwotę będącą równowartością w złotych minimum 50.000
EURO zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami w związku z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26
kwietnia 2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 802). W razie nie okazania Zamawiającemu
ww. dokumentu Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.

* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy
podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnik
** należy zakreślić jedno właściwe pole
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6.

7.
8.

9.

Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac
zamierzam powierzyć podwykonawcom***, w tym:
a) zakres powierzonych prac …………………………………………………………………………………….……
b) nazwa (firma) podwykonawcy …………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba
prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.***
Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na
podstawie załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej
/odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego***
Oświadczam, że prowadzę działalność jako małe/średnie przedsiębiorstwo:
TAK/NIE***

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
(pieczątka i podpis)

Data : ...............................................

*** niepotrzebne skreślić
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