Znak: ZI.271.33.2012
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.
„BieŜące

naprawy

nawierzchni

dróg

i

chodników

w

Kętrzynie”

ZI.271.33.2012

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta w Kętrzynie:
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
za cenę
.......................................................... zł (netto bez podatku VAT)
.......................................................... stawka VAT
.......................................................... zł kwota podatku VAT
.......................................................... zł (cena brutto z podatkiem VAT)
(słownie..................................................................................................................................)
(zgodnie z załączonym szczegółowym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a) do SIWZ).

Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:
1. oferujemy realizację zamówienia określonego w SIWZ;
2. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
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 roboty
budowlane na okres 12 m-cy,

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

1

7. oświadczamy, Ŝe wadium w wysokości .. ....................... zł, słownie:…………………………………………. zł,
wnieśliśmy w dniu…………………………2012r. w formie...............................................................
7a. Numer konta na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium*
.....................................................................................................................................................
8. Zastrzegamy, Ŝe informacje zawarte w dokumentach ………………………………. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U nr 153, poz. 1503 ze zm. z 2007 r. Dz.U. nr 171, poz.
1206).
9 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 skreślić. Wykonawcy są zobowiązani złoŜyć oświadczenie w zakresie podwykonawstwa.
Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:
1. oświadczenie zgodne z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2
2. oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
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, wystawione 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. wykaz robót budowlanych- zał. nr 4 wraz z dokumentem potwierdzającym, Ŝe wykazane roboty wykonane zostały zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
5. wykaz osób - zał. nr 5
6. oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zał. nr 5a)
7. Wzór wykazu narzędzi i urządzeń- zał. nr 6,
8. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 40.000,00
złotych (czterdzieści tysięcy zł 00/100) (jeŜeli z dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia nie wynika fakt
uiszczenia składki ubezpieczeniowej-co stanowi warunek objęcia ochroną ubezpieczeniową- do oferty naleŜy dołączyć dokument
potwierdzający opłacenie składki).
9. dowód wniesienia wadium.
10. wypełniony formularz cenowy- zał. nr 1 a) do SIWZ
Uwaga!
NaleŜy złoŜyć podpisy osób upowaŜnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na kaŜdej stronie formularza
ofertowego.
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