Załącznik nr 1do SIWZ

Znak: SO.341-56(ZK)/10
........................................, .....................
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. „Usługa odśnieŜania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni dróg utrzymywanych przez
Gminę Miejską Kętrzyn” , znak postęp. SO.341-56(ZK)/10 zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych

oraz

oferujemy wykonanie

na

stronie

internetowej

zamówienia w zakresie

Urzędu

Miasta

w

Kętrzynie

określonym specyfikacją istotnych warunków

zamówienia za okres 5 m-cy za cenę:
.......................................................... zł (netto bez podatku VAT)
.......................................................... stawka VAT
.......................................................... zł kwota podatku VAT
.......................................................... zł (cena brutto z podatkiem VAT)
(słownie........................................................................................................................złotych)
Oferowana cena określona jest w oparciu o stawkę podstawową : …… zł/m2/m-c.

Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:
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. Zastrzegamy, Ŝe informacje zawarte w dokumentach ………………………………. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003r. Dz.U nr 153 poz. 1503 ze zm. z 2007r. Dz.U. nr
17, poz. 1206).
………………………………………………………………….
Podpis(y) osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

7. 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*:

Lp.

Prace, które mają zostać zlecone
podwykonawcom

Wartość prac
Wartość kwotowa
podzleconych w %
prac podzleconych
ceny oferty

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art.297kk oraz 305 kk.

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

* Niepotrzebne bezwzględnie skreślić. Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć oświadczenia w zakresie podwykonawstwa.
Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 do SIWZ.
2)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 do SIWZ.
3)
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób
fizycznych wystarczające jest złoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy PZP – zał. nr 3a) do SIWZ,
4)
zaakceptowany poprzez zaparafowanie kaŜdej strony wzór umowy – sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,
5)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, usług, z których co najmniej jedna
polega na utrzymanie czystości terenów publicznych przez okres co najmniej 5 kolejnych miesięcy o wartości minimum 100.000 zł (słownie:
sto tysięcy zł 00/100), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe
te usługi zostały wykonane naleŜycie (np. listy referencyjne) – sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ – Wykaz
usług,
6)
wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – sporządzony
według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz narzędzi i urządzeń,
7)
polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności – na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) co najmniej 100.000 zł (sto tysięcy zł 00/100).

Uwaga!
NaleŜy złoŜyć podpisy osób upowaŜnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na kaŜdej stronie formularza
ofertowego.

