
                     Załącznik Nr 1 do zapytania cenowego
                      nr sprawy:  PI.271.2.16.2022

.............................................
(pieczęć firmowa wykonawcy

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

(miejscowość, data)

1. KARTA OFERTOWA

1. ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Miasto Mysłowice 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1

WYKONAWCA(Y):

Nazwa (firma): ..........................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................

województwo:........................................................
powiat:........................................................................................................

Odpis z właściwego rejestru: ..................................................................................................................

Regon: ......................................................................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................................................................

Bank: ........................................................................................................................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................................

Tel.: ..........................................................................................................................................................

e-mail:.......................................…..@...................…. internet: .................................................................

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie cenowe dot. wykonanie robót budowlanych związanych
z realizacją zadania pn.:

„MBO 2021 - Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dziećkowice – Dzielnica
Dziećkowice.”

skierowanego przez Zamawiającego oświadczam/y/,  że  po zapoznaniu się z istotnymi warunkami,
przedkładam/y/ niniejsze warunki ofertowe:

Wartość netto łącznie wynosi ............................................. PLN + VAT – ….….%, cena brutto:

 ....................................................PLN,

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

Oświadczenia:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam/y/, że dysponuję/-jemy/ osobą/osobami posiadającą/-cymi uprawnienia budowlane do i
kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej  lub  posiadającą/-cymi
odpowiadające im ważne uprawnienia,  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy po
stronie Wykonawcy pełniącego funkcję kierownika robót będzie…………………….…………………………...…..



uprawnienia  budowlane:  …..................................…  potwierdzone  aktualną  przynależnością  do  izby
inżynierskiej. 

Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Gwarancja: 36 miesięcy.
 
Termin wykonania – 3 miesiące od daty zawarcia umowy. 

   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  .

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego:  Wydział  Przygotowania  i  Realizacji  Inwestycji
Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1, pok. nr 001 lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres: inwestycje@um.myslowice.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „nie otwierać przed
10.08.2022 r. godz. 11.00”

Termin składania ofert upływa w dniu  10.08.2022 r. o godz. 11.00

Jednocześnie  Zamawiający  zastrzega,  że:  złożenie  oferty,  która  nie  będzie  zawierać  istotnych
elementów  zamówienia  bądź  zostanie  złożona  po  upływie  terminu  wyznaczonego  przez
Zamawiającego do składania ofert wywoła pozostawienie jej bez rozpatrzenia,.

Powyższe zaproszenie jest adresowane do więcej niż jednego Wykonawcy i tym samym nie może być
uznane  przez  Wykonawców  za  ofertę  w  rozumieniu  odpowiednich  przepisów  K.c.,  ze  strony
Zamawiającego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c.

Najkorzystniejsza  rozpatrzona  oferta  na  podstawie kryterium  cena  (100%),  będzie  stanowiła
podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.

 

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

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych), pieczęcie)
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