znak: SO.341/56(ZK)/08
Załącznik nr 1
do SIWZ
......................................, ..........................
miejscowość
data
......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy : ....................................................................................................................
Forma prowadzonej działalności : ..................................................................................................
Adres : ........................................................................................................................................
Województwo : ............................................................................................................................
Tel / Fax / e-mail : .......................................................................................................................
NIP : ........................................... REGON : .................................................................................
Bank / Nr konta : .........................................................................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.
„Wymiana nawierzchni bitumicznej parkingu w pasie drogi ulicy Obrońców Westerplatte
zlokalizowanego bezpośrednio za obrębem skrzyŜowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. RóŜaną w
Kętrzynie” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta w Kętrzynie:
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
za cenę ryczałtową:
.......................................................... zł (netto bez podatku VAT)
.......................................................... stawka podatku VAT
.......................................................... zł kwota podatku VAT
.......................................................... zł (cena brutto z podatkiem VAT)
(słownie....................................................................................................)
Jednocześnie oświadczamy,
1. oferujemy realizację zamówienia określonego w SIWZ;
2. zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty;
3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4. w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ ;
5. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
6. zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiot
zamówienia roboty budowlane na okres 36 miesięcy,
7. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za składanie zeznań nieprawdy lub
zatajanie prawdy, mających słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, oświadczam, Ŝe:
a) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr
223, poz. 1655);
b) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).
……………………….
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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8. oświadczamy, Ŝe:
a) w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami bez pomocy
podwykonawców *,
b) w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące części
zamówienia*:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

…………………….
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne bezwzględnie skreślić. Brak oświadczenia wykonawcy w zakresie podwykonawstwa będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:
1.
aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.
wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej jedna robota budowlana) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania, chodzi o robotę budowlaną obejmującą budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną,
3.
dokumenty (referencje) potwierdzające naleŜyte wykonanie wykazanych robót budowlanych,
5.
kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót, wizję
lokalną w terenie, wszelkie inne czynniki mające wpływ na prawidłowe wykonanie zamówienia; przedmiary robót.
6.
planowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,
7.
zaparafowany i zaakceptowany wzór umowy – zał. nr 3 do SIWZ.
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