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OFERTA (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

 

1. Miejsce i data: 

 

2. Przedmiot pisma: 

Zapytanie ofertowe na zakup robót i materiałów budowlanych w celu rozbudowy hali produkcyjnej  
nr 18 

3. Numer pisma (postępowania): 

2/BOLARUS/2016 

4. Składający zapytanie ofertowe, zwany dalej „Zamawiającym”: 

BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni 
ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia 

5. „Oferent”: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, adres, NIP, Regon, nr telefonu, adres e-mail) 

6. Przedmiot oferty 

 
Przedstawiamy ofertę na zakup robót i materiałów budowlanych w celu rozbudowy hali produkcyjnej  
nr 18 spełniającej warunki zapytania ofertowego (numer postępowania 2/BOLARUS/2016). 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (opis przedmiotu oferty – przebudowy i rozbudowy hali produkcyjnej nr 18 ze wskazaniem istotnych 
zmian materiałów i urządzeń oraz rozwiązań technicznych w stosunku do projektowanych  

oraz opis parametrów materiałów i urządzeń (central wentylacyjnych, powietrznych pomp ciepła itp.) 
ze wskazaniem nazwy firmy, typu, modelu i parametrów technicznych oferowanych materiałów  

i urządzeń - pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia 
względem wymagań Zamawiającego) 
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7.Inne wymagane postanowienia oferty i oświadczenia: 

1. Oferta sporządzona w języku polskim. 
2. Oferta według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty. 
3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
4. Oświadczam, że oferta jest podpisana przez osobę (osoby) uprawnione, zgodnie z zasadami 

reprezentacji właściwymi dla oferenta. 
5. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję założenia w nim 

zawarte dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 
6. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem technicznym , dokumentacją techniczną i uzyskałem 

niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag. 
7. Oświadczam, iż posiadam sytuację finansową i organizacyjną, która umożliwia mi prawidłową 

realizację zamówienia, a w szczególności nie znajduję się w upadłości lub likwidacji, jak 
również nie występują przesłanki, które mogłyby prowadzić do mojej upadłości lub likwidacji. 
Oświadczam, że posiadam odpowiednie zasoby osobowe, zarówno w zakresie ilości, jak i 
wiedzy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Oświadczam, iż znane mi są godziny 
pracy Zamawiającego, w których mogę realizować zamówienie, tj. dni robocze od poniedziałku 
do piątku, od godziny 7.00 do godziny 22.00, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na 
prace w innych terminach. 

8. Oświadczam, iż akceptuję termin realizacji zamówienia. 
9. Oświadczam, iż akceptuję załączony do zapytania ofertowego projekt umowy. 

8. Ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą): 

 

Termin ważności oferty wynosi ……….. dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Parametry oferty: 

 
1. Cena netto (plus wskazanie ceny brutto)  
 
Zobowiązuję się wykonać całe zadanie w cenie: 
 

 ………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

 ………………………………………… PLN brutto 
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(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

w tym: 
a) branża architektura (roboty ogólno-budowlane) 

                      ………………………………………… PLN netto 
       (słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 
b) budowa drogi odcinek 0-70m na nasypie przeciwpowodziowym wraz z płytą 

wzmacniającą 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

c) pozostała część branży drogowej 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

d) branża konstrukcja 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

e) instalacje elektryczne i teletechniczne 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

f) instalacja wewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

g) instalacja gazowa i ogrzewania promiennikowego 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

h) instalacja zewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

i) instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

j) instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  
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………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

k) instalacja ogrzewania i chłodzenia z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła (3szt.) 
pracujących w systemie VRF 
………………………………………… PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) 
 

2. Warunki płatności : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(termin płatności faktury w zakresie 7 – 30 dni) 
 
3. Czas realizacji zamówienia ……………..……… dni kalendarzowych. 
                                           (w zakresie 210 – 365 dni) 
 
4. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: ………………………………………… miesięcy. 
                                       (wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy) 

 

10. Załączniki do oferty: 

1. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) wraz z oświadczeniem, 
że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, 

2. Wykaz wykonanych robót min. 5 realizacji wykonanych w ostatnich 5 - u latach (jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) charakteryzujących się powierzchnią 
użytkową powyżej 1500 m2  oraz listy referencyjne potwierdzające w/w realizacje, 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, 
4. Zakres zadań powierzonych Podwykonawcom (o ile są przewidziani), 
5. Zaakceptowany wzór umowy o roboty budowlane, 
6. Aktualny (wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty) odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

7. Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP oraz numeru REGON, 
8. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

9. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
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lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

10. Sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, 
innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres  
ostatnich 3 -ech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten 
okres; 

11. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 
00/100). 

12. Podpisy osób uprawnionych, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla Oferetna. 

 
 
 
 
 
 

 


