Załącznik nr 1
Wybór wykonawcy robót budowlanych na potrzeby modernizacji
stacji paliw PKN ORLEN S.A.
- Modernizacja SP 4211 Werbkowice -

……………………………., dn………………………

OŚWIADCZENIE OFERENTA
I. Część formalna
W związku z postępowaniem konkursowym na wybór wykonawcy robót budowlanych dla
modernizacji SP 4211 Werbkowice oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:
1. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowała prace terminowo i z należytą starannością,
2. Nie zatrudnia pracowników PKN ORLEN S.A.
3. Zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy informacji i nie rozpowszechniania informacji i
materiałów uzyskanych w trakcie akcji ofertowej w zakresie prac objętych zapytaniem
ofertowym (tajemnicą informacji objęte są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje,
co do rozwiązań technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych z zakresu
działalności PKN ORLEN S.A.),
4. Zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej i
przemysłowej PKN ORLEN S.A., w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych,
Ponadto oświadczam, że:
1. Nie byłem/(am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych (dotyczy osób fizycznych),
2. W obecnych władzach reprezentowanej przeze mnie firmy nie zasiadają osoby skazane
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
(dotyczy osób innych niż osoby fizyczne).
3. Reprezentowana przeze mnie firma jest związana złożoną ofertą w terminie co najmniej 6 mcy od daty jej złożenia,
4. Reprezentowana przeze mnie firma posiada aktualną polisę ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej, na wartość nie niższą niż złożona oferta.
5. Reprezentowana przeze mnie firma dokona ubezpieczenia budowy na czas jej trwania do
wysokości wartości przedmiotu umowy,
6. Reprezentowana przeze mnie firma zapoznała się z:
a. obowiązującą dokumentacją projektową, standardem wykonania oraz wykończenia
wszystkich obiektów (zgodnie z kartami katalogowymi załączonymi do zapytania
ofertowego), wykazem dostaw inwestorskich i uznaje je za wystarczające do realizacji
przedmiotu zapytania ofertowego,
b. warunkami lokalizacyjno - terenowymi oraz geologicznymi i wszelkie prace wynikające z
wymienionych powyżej uwarunkowań uwzględniła w swojej ofercie cenowej,

II. Część cenowa
Oświadczam, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że:
1.
2.

3.

4.

Oferta cenowa jest ofertą ryczałtową i zawiera w sobie wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zadań inwestycyjnych objętych zapytaniem ofertowym,
Deklarowany zakres prac jest kompletny zgodnie z udostępnioną dokumentacją
wykonawczą, a podany w ofercie koszt realizacji obejmuje kompleksową realizację zadania
inwestycyjnego,
Roboty oraz ich ilość, nie wymienione, niewłaściwie obmierzone lub nieuwzględnione w
„Wykazie robót” (załącznik ZZk), a ujęte w dokumentacji projektowej nie będą podstawą do
sporządzania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych,
Podany w ofercie koszt realizacji zadania obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej oraz
wody,
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5.

6.

7.

Dopuszczam możliwość obniżenia ceny ryczałtowej po wygraniu przetargu w przypadku gdy
element robót lub jego część zawarta w wycenie, ofercie i przedmiarze stanie się dostawą
inwestorską. W takim przypadku zmiana ceny ryczałtowej zostanie dokonana protokolarnie
na podstawie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem udzielonych w ramach licytacji
cenowej upustów.
W przypadku realizacji przez Zamawiającego robót rekultywacji terenu w ramach odbudowy
lub likwidacji stacji paliw, kwota netto za m3 nawiezionego i zagęszczonego piasku będzie
przyjęta zgodnie z cennikiem Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę Umowy na
zasypkę gruntu, pozycja cennikowa „Zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych
przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt
kat.III. Ilość ziemi po rekultywacji zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru.
W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby
VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w
mechanizmie podzielonej płatności.

......................................
Podpis i pieczęć
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