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FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Telefon/fax Wykonawcy.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Do: nazwa i siedziba zamawiającego

Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1 e
61-894 Poznań
tel./fax 61 852 32 67
NIP 778-01-73-262
REGON 000278860
W związku z zapytaniem ofertowym na:

opracowanie analizy technicznej w ramach przedsięwzięcia: KL/P/016 program
centrum – nowa siedziba Teatru Muzycznego – program funkcjonalno – użytkowy
Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
zapytaniu ofertowym za następującą cenę:

Cena jednostkowa netto (PLN)
Program funkcjonlano użytkowy wraz z mapami i opiniami
Opracowanie programu funkcjanalno – użytkowego planowanej
inwestycji zawierającego wytyczne do konkursu na wyłonienia
projektanta (architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne,
instalacje sanitarne, niskie prądy, drogi) wraz z technologią
specjalistyczną
Pozyskanie aktualnych map geodezyjnych do celów
projektowych lub map geodezyjnych do celów informacyjnych z
określonymi granicami nieruchomości będącymi przedmiotem
analizy. (3 lokalizacje)
Pozyskanie opinii od gestorów sieci w zakresie zapewnienia
mediów: prąd, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, sieć cieplna, gaz. (dla wybranych lokalizacji)
Nazwa zadania
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Pozyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
zakresie możliwych ingerencji w zabytkową substancję obiektu
lub terenu będącego pod ochroną konserwatorską. (dla
wybranych lokalizacji)
Pozyskanie opinii zarządców dróg publicznych pod kątem
możliwości wykonania zjazdów z dróg na teren planowanej
inwestycji.(dla wybranych lokalizacji jeśli dotyczy)
Pozyskanie danych z Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, Decyzji o warunkach
zabudowy lokalizacji celu publicznego
Wstępna inwentaryzacja budowlana budynku w wypadku
remontu, przebudowy lub rozbudowy do celów analizy
Wykonanie wstępnej oceny technicznej budynku pod kątem
planowanej inwestycji
Analiza lokalizacji pod kątem planowanej budowy Teatru muzycznego w Poznaniu
Zgodność założeń inwestycji z Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, Decyzja o
warunkach zabudowy lokalizacji celu publicznego
Analiza lokalizacji pod względem reprezentacyjnym
Analiza terenu
Analiza przestrzenno -funkcjonalna budynku istniejącego w
wypadku adaptacji (remontu, przebudowy lub rozbudowy) pod
kątem projektowanych funkcji
Szacowane koszty realizacji inwestycji z uwzględnieniem
Pozyskanie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej
Razem za całość zamówienia netto (PLN)
Podatku VAT (PLN)
Razem cena za całość zamówienia wraz z podatkiem VAT
Zamówienie zrealizuję w terminie do 20 listopada 2015 r.
Oświadczam, że:
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Oświadczam, że:
 uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,
 uważam się za związany niniejszą ofertą przez 15 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,
 w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
 akceptuję proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia przyszłej umowy.

..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Strona 2 z 2

