Załącznik nr 1

………………………….………………

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Wykonanie dla budynku głównego Klasztoru , Nowej Infirmerii
i Domu Św. Wincentego a Paulo.
cześć I / projektu budowlanego przyłącza i instalacji węzła cieplnego z sieci ciepłowniczej
m. Krakowa , wpięcia pionów do instalacji przyłączeniowej c.o. i c.w.u. oraz wymiana
grzejników, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę*
część II / zaprojektowanie izolacji cieplnej stropów , dachu, przegród zewnętrznych
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę*
część III / wykonanie prac ociepleniowych i remontowych stropów , dachu, przegród
zewnętrznych ,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wpięcie pionów do instalacji
przyłączeniowej c.o. i c.w.u. oraz wymiana grzejników, system BMS dla budynku
głównego Klasztoru , Nowej Infirmerii i Domu Św. Wincentego a Paulo.*
w ramach przedsięwzięcia
„Energomodernizacja budynków Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
w Krakowie”
dofinansowanego w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo
Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Strona internetowa:

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

Adres poczty elektronicznej: .................................
Numer telefonu kontaktowego:..............................
Numer REGON:

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

Numer NIP:

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

* wybrać potrzebne
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Dane dotyczące Zamawiającego:
Krakowska Prowincja Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. Warszawska 8
31-155 Kraków

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zamówienia
pn „Energomodernizacja budynków Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo w Krakowie” :

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
cześć I / projektu budowlanego przyłącza i instalacji węzła cieplnego z sieci
ciepłowniczej m. Krakowa , wpięcia pionów do instalacji przyłączeniowej c.o. i c.w.u.
oraz wymiana grzejników wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Cenę netto:
..........................................................słownie...........................................................
Podatek VAT: ..............................................słownie.................................................
Cenę brutto: ..................................................słownie.........................................
i oświadczamy ,że zamówienie w tym zakresie zrealizujemy do dnia 30.09.2022 r.
część II / zaprojektowanie izolacji cieplnej stropów , dachu, przegród zewnętrznych
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Cenę netto:
..........................................................słownie...........................................................
Podatek VAT: ..............................................słownie.................................................
Cenę brutto: ..................................................słownie.........................................
i oświadczamy ,że zamówienie w tym zakresie zrealizujemy do dnia 30.11.2022 r.

część III / wykonanie prac ociepleniowych i remontowych stropów , dachu, przegród
zewnętrznych ,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wpięcie pionów do instalacji
przyłączeniowej c.o. i c.w.u. oraz wymiana grzejników, system BMS dla budynku
głównego Klasztoru , Nowej Infirmerii i Domu Św. Wincentego a Paulo
i oświadczamy ,że zamówienie w tym zakresie zrealizujemy do dnia 30.10.2023 r. oraz ,że na
całość zamówienia udzielamy gwarancji 5 lat .
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Cenę netto:
..........................................................słownie...........................................................
Podatek VAT: ..............................................słownie.................................................
Cenę brutto: ..................................................słownie.........................................

2. Oświadczam/my, że przedmiot oferty jest zgodny z wymogami Zamawiającego ,
przepisami prawa w tym prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad nimi, z normami technicznymi oraz że :
przewidzieliśmy(przewidziałyśmy)/przewidziałem(łam) wszelkie koszty wymienione i
niewymienione w dokumentacji Zapytania Ofertowego w tym w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym niezbędne do realizacji zadania w tym koszty organizacji
budowy i jej zabezpieczenia oraz koszty nadzoru archeologicznego z uwagi na
zabytkowy charakter obiektu i otoczenia oraz koszty nadzoru autorskiego podczas
realizacji robót.
3. Spełniamy/nie spełniamy* wymienione w poniżej oraz w Zapytaniu ofertowym warunki
udziału w postępowaniu to jest:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
(* niepotrzebne skreślić)

4. Termin realizacji zamówienia:
Dla części I zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 wrzesień 2022 r.
Dla części II zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopad 2022 r.
Dla części III zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2023 r.

5. Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie
wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy iż uważamy się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni licząc od
upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez zamawiającego niniejszej oferty
zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
8. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu z postępowania w oparciu o:
a)
……………………………………………………………………….
b)
……………………………………………………………………….
c)
……………………………………………………………………….
(* niepotrzebne skreślić)
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9. Oświadczam/y, iż nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. 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 w niniejszym
postępowaniu.
**(niewłaściwe skreślić)

11. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część
oferty są dokumenty w/g wzoru stanowiącego załączniki do Zapytania Ofertowego:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem otwarcia ofert;
- wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie;
- pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do
reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego.
- wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia wraz z ich poświadczonymi
kwalifikacjami i uprawnieniami ( uprawnienia budowlane, izba samorządu
zawodowego , wpis na listę uprawnionych do projektowania , kierowania robotami
w obiektach zabytkowych)
- oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i podatków
- oświadczenie o niekaralności
- zaakceptowany projekt umowy
12. Oświadczamy ,że w przypadku wyboru naszej oferty w całości lub w jakiejkolwiek
części akceptujemy bez zastrzeżeń obowiązek przedłożenia Zamawiającemu
kosztorysu z wyceną poszczególnych elementów zamówienia, po wykonaniu
których Zamawiający będzie mógł dokonać odbioru częściowego i zapłaty. To samo
dotyczy obowiązku przedłożenia harmonogramu realizacji.
Jesteśmy świadomi, że brak tych dokumentów może spowodować odstąpienie
przez Zamawiającego od zamiaru zawarcia umowy , nawet po wyborze oferty bez
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
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..........................................................
Miejscowość, data

……………………………………..………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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