Załącznik Nr 1 do SIWZ
nr HB/141/5/18/2019
(Wzór oferty)

data ………................…………………

……………………….................................……………..

pieczęć oferenta

Oferta
budowę ośrodka wypoczynkowego i jego wyposażenie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Dotyczy ogłoszenia na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr HB/141/5/18/2019,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1
Rozwój MŚP.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. " Rozwój PW Hat - Bud S.C. poprzez
budowę pensjonatu pn. "Osada Bóbrka" nad Soliną będącego wynikiem prac B+R,
niezbędnego do świadczenia innowacyjnych usług turystycznych" złożonego do
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
I. Nazwa i adres Wykonawcy/Oferenta (dozwolona jest pieczęć nagłówkowa):
Nazwa:
Adres:
Nr tel.:
NIP:
REGON:
Adres e- mail (korespondencyjny):
II. Nazwa i adres zamawiającego:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C.
ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe
telefon: 13 43 53 994, 603 205 518; faks: 13 43 53 460
e-mail: biuro@hat-bud.pl; www.hat-bud.pl, www.hat-bud.com.pl
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III. Przedmiot Oferty
Przedmiotem zamówienia jest budowa ośrodka wypoczynkowego i jego wyposażenie opisane
w Rozdziale 4 SIWZ, uszczegółowionym dokumentacją projektową, przedmiarami robót,
wykazem i opisem wyposażenia w Załączniku nr 7 do SIWZ z jednoczesną możliwością
zapoznania się w siedzibie Zamawiającego z rozszerzoną dokumentacją budowlaną
i dokumentacją innowacyjnego wyposażenia wbudowanego oraz oryginalnymi stylizowanymi meblami wg indywidualnego projektu.
IV. Wartość poszczególnych zadań (PLN):
Zadanie

Wyszczególnienie

1

Budowa pensjonatu z wbudowanym wyposażeniem

2

Zagospodarowanie terenu wokół pensjonatu

3

Zakup ogródka zewnętrznego gastronomicznego

4

Zakup stylizowanego wyposażenia pensjonatu

5

Zakup systemu informatycznego

6

Zakup serwera, czcionki i sprzętu komputerowego

7

Zakup sprzętu rejestrującego

8

Zakup sceny mobilnej z nagłośnieniem

9

Zakup balonu widokowego

10

Zakup wyposażenia do części gastronomicznej

11

Zakup wyposażenia do baru

Netto

VAT

Brutto

Netto

VAT

Brutto

Netto

VAT

Brutto

Razem

Wartość poszczególnych składowych ww. zadań:

1.1

Budowa pensjonatu z wbudowanym
wyposażeniem
Roboty budowlane

1.2

Instalacje elektryczne

1.3

Instalacje co, wod-kan i przyłącza

1.4

Łóżka piętrowe na stałe wbudowane, 16 szt.

1.5

1.7

Półki ołtarzowe na stałe wbudowane, 15 szt.
Lada recepcyjna zabudowana wraz ze stylizowaną
podłogą
Zabudowa stylizowanej lady barowej

1.8

Lampy wiszące stylizowane ozdobne, 10 szt.

1.9

Lampy ścienne stylizowane ozdobne, 30 szt.

1.10

Zespół klimatyzatorów, 12 szt.

1.11

Dzwonki stylizowane do pokoi, 14 szt.
Apteczki pierwszej pomocy stylizowane do pokoi, 14
szt.
RAZEM

1

1.6

1.12

2

Zagospodarowanie terenu wokół pensjonatu

2.1

Roboty budowlane zagospodarowania terenu

2.3

Wykonanie stojaków na rowery i ławek, 10 szt.

Strona 2 z 6

2.4

Wykonanie trawników, nasadzenie drzew i krzewów
Razem

3

Zakup ogródka zewnętrznego gastronomicznego

3.1

Płotek gastronomiczny, 16 szt.

3.2

Stolik z 4 krzesłami, 6 szt.

3.3

Parasole, 6 szt.

3.4

Parawan osłonowy od słońca i wiatru, 10 szt.

3.5

Ławka, 6 szt.

Netto

VAT

Brutto

Netto

VAT

Brutto

Netto

VAT

Brutto

Netto

VAT

Brutto

Razem
4

Zakup stylizowanego wyposażenia pensjonatu

4.1

Zakup stołów do sali konferencyjnej, 12 szt.

4.2

Zakup 20 stołów i 80 krzeseł do sali konsumenckiej

4.3

4.5

Zakup foteli, stołków i siedzisk ozdobnych, 30 szt.
Zakup stolików kawowych wolnostojących i na
kanapowych, 30 szt.
Zakup ozdób na ścianę, 15 szt.

4.6

Zakup szafek nocnych, 15 szt.

4.7

Zakup szafek wolnostojących, 10 szt.

4.8

Zakup wazonów na kwiaty, 15 szt.

4.9

Zakup sejfu

4.10

Zakup krzesła recepcyjnego

4.11

Zakup lampek nocnych, 32 szt.

4.12

Zakup donic na kwiaty, 6 szt.

4.4

Razem

6
6.1

Zakup serwera, czcionki i sprzętu
komputerowego

6.2

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
Zakup czcionki drukarskiej Geogrotesque

6.3

Zakup zespołów komputerowych, 3 szt.

6.4

Zakup laptopów, 3 szt.

6.5

Zakup 30 monitorów z panelem dotykowym
Zakup recepcyjnego kompleksowego systemu
sprzedaży
Zakup projektorów multimedialnych do sali
konferencyjnej, 2 szt.
Zakup tabletu graficznego do sali konferencyjnej
Zakup laptopa i stacji graficznej do sali
konferencyjnej
Zakup monitorów i ekranów do sali konferencyjnej,
2 komplety
Zakup urządzenia telefonicznego do recepcji

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Razem
7
7.1

Zakup sprzętu rejestrującego
Zakup drona, 2 szt.
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7.4

Zakup kamer sportowych ze stabilizatorem, 2 szt.
Zakup aparatu do panoram sferycznych 360 st. - 2
szt.
Zakup aparatu fotograficznego MK4, 2 szt.

7.5

Zakup okularów VR, 10 szt.

7.2
7.3

Razem
10

Zakup wyposażenia do części gastronomicznej

10.1

Zakup wyposażenia do lodziarni

10.2

Zakup wyposażenia do wypieku ciasta
Zakup wyposażenia do magazynu chłodniczego i
produktów suchych
Zakup wyposażenia do kuchni

10.3
10.4

Netto

VAT

Brutto

Netto

VAT

Brutto

Razem
10.1

Zakup wyposażenia do lodziarni

10.1.1

Frezer - maszyna do lodów włoskich i świderków

10.1.2

Pasteryzator - maszyna do lodów gałkowych

10.1.3

Szafa Labor na lody

10.2

Zakup wyposażenia do wypieku ciasta

10.2.1

Piec konwekcyjny

10.2.2

Okap przyścienny nawiewno-wyciągowy

10.2.3

10.3.1

Mikser planetarny
Zakup wyposażenia do magazynu chłodniczego i
produktów suchych
Szafa chłodnicza

10.3.2

Szafa mroźna

10.3

10.4

Zakup wyposażenia do kuchni

10.4.1

Salamander

10.4.2

Wyciskarka do cytrusów

10.4.3

Sokowirówka do warzyw i owoców

11

Zakup wyposażenia do baru

11.1

Witryna do lodów

11.2

Ekspres do kawy

11.3

Kostkarka do lodu

11.4

Witryna do ciast

11.5

Zakup zestawów obiadowych, 12 szt.

11.6

Zakup zestawów kawowych, 12 szt.
Zakup sztućców stalowych nierdzewnych, 32
komplety

11.7

Razem

V. Wartość oferty (PLN):
Odpowiadając na Ogłoszenie na roboty budowlane i dostawę wyposażenia (budowa ośrodka
wypoczynkowego i jego wyposażenie) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
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prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr HB/141/5/18/2019 z dnia 08.01.2019r.,
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności związanego z realizacją zadania pn. „Rozwój
PW Hat - Bud S.C. poprzez budowę pensjonatu pn. "Osada Bóbrka" nad Soliną będącego
wynikiem prac B+R, niezbędnego do świadczenia innowacyjnych usług turystycznych” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie
MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP:
1) Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym
Ogłoszeniem, za łączną cenę ryczałtową:
Wartość netto oferty wynosi (PLN) ……………….. :
Wartość podatku VAT (23 % VAT) (PLN)…….….. :
Wartość oferty brutto (z 23 % VAT) wynosi (PLN). :
Wartość oferty netto - słownie:
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
(podać wartość brutto słownie)

2) Oferuję/oferujemy:
długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (liczba
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego):
Minimalne [miesiące]

Oferowane[miesiące]

36

VI. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy/Oferenta
Oświadczam/oświadczamy, że:
1) Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia w tym wszystkie te, o których mowa w SIWZ,
2) Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń
oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
3) Jestem/jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
4) Posiadam/posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do
wykonania przedmiotu zamówienia,
5) Dysponuję/dysponujemy potencjałem ekonomicznym
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

i

technicznym,

a

także

6) Znajduję/znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie przedmiotu zamówienia,
7) Uważam/Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu
składania ofert,
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8) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie/z udziałem podwykonawców 1:
Podwykonawstwo:
Lp.

Część zamówienia

Wartość brutto
(PLN)

Nazwa i adres podwykonawcy

1

2

3

4

Razem
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że nie jestem
powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, poprzez:





uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Oświadczam/oświadczamy:
1) że, uważam /uważamy się związany / związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni
licząc od upływu terminu składania ofert.
2) pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują
rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na adres e-mail:
Adres e- mail (do korespondencji):
Załącznikami do niniejszej oferty są :
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do
SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich
uprawnień - załącznik nr 6 do SIWZ.

………….....................................………………………………………..

podpis i pieczęcie oferenta

1W

przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.

Strona 6 z 6

