................................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
tel. /fax: .......................................................................................................
e-mail: …………………………………………………………………….
REGON: ....................................................................................................
Nazwa i siedziba Urzędu Skarbowego/NIP: .................................................................................................................
Bank/Nr rachunku: .........................................................................................................................................................

OFERTA
Odpowiadając

na

ogłoszenie

o

przetargu

nieograniczonym

o

zamówieniu

publicznym

na:

„Remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym”
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-02-2020 r. pod numerem
512192 – N -2020.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie opisanym w
załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), zgodnie z:
-przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
-Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG
przenoszących te normy,
-zasadami wiedzy technicznej.
za ceny:
1.1 ryczałtowa cena brutto za 4240 t tłucznia dostarczonego i wbudowanego w drogę (z VAT)**:
…………………...................zł
(słownie:.................................................................................................................................................... złotych)
1.2 ryczałtowa cena brutto za 1 t tłucznia dostarczonego i wbudowanego w drogę (z VAT)**:
……………………………..zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………….…złotych)
1.3 ryczałtowa cena brutto za plantowanie 2000 m2 poboczy wraz z wywiezieniem i utylizacją
(z VAT)**:
…………………...................zł
(słownie:......................................................................................................................................................złotych)
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1.4 ryczałtowa cena brutto za plantowanie 1 m2 poboczy wraz z wywiezieniem i utylizacją (z VAT)**:
……………………………..zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….……….…złotych)
1.5 ryczałtowa cena brutto za wykonanie 500 m2 nawierzchni z tłucznia kamiennego (warstwa górna o gr. 8 cm)
(z VAT)**:
…………………...................zł
(słownie:..................................................................................................................................................złotych)
1.6 ryczałtowa cena brutto za wykonanie 1 m2 nawierzchni z tłucznia kamiennego (warstwa górna o gr. 8 cm)
(z VAT)**:
……………………………..zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………….…złotych)
1.9 Całkowita ryczałtowa cena brutto za: 4240 t tłucznia dostarczonego i wbudowanego w drogę,
plantowanie 2000 m2 poboczy wraz z wywiezieniem i utylizacją, wykonanie 500 m2 nawierzchni z tłucznia
kamiennego (warstwa górna o gr. 8 cm) (z VAT)**: ……………………………………….……………..zł
(słownie: ………………………………………..…………………….…………………………….…złotych)
2. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji.
3. Oświadczamy, że zrealizujemy całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31-03-2021 r. (z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 wzoru umowy odnośnie terminu realizacji pojedynczych zleceń).
4. Oferujemy każdorazowe przystąpienie do robót w czasie : ……………… godzin od momentu zgłoszenia
faxem przez Zamawiającego.
(*nie może być dłuższy niż 48 godzin).

5. Oświadczamy, że w cenie jednostkowej oferty tj. za: dostarczenie i wbudowanie w drogę 1 t tłucznia,
plantowanie 1m² poboczy z wywiezieniem i utylizacją, wykonanie 1 m2 nawierzchni z tłucznia kamiennego
(warstwa górna o gr. 8 cm) zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego oraz, że ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia nie zostaną
zmienione w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
……………………………….……..………( nazwa dokumentu) str. oferty nr …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Zamówienie wykonamy/m zatrudniając osobę*/osoby* na podstawie umowy o pracę wykonującą/e
bezpośrednie czynności przy realizacji zamówienia oraz zobowiązuję/my się przy realizacji zamówienia
zatrudnić ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia.
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Zatrudnienie jest/nastąpi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1, § 11, § 12 w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ) lub
właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w którym mamy/m siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od bezusterkowego protokólarnego
odbioru poszczególnych zleceń.
9. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z opisem przedmiotu
zamówienia i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty
wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do postanowień SIWZ.
11. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia reprezentowana przeze mnie firma wykona:
a) bez udziału podwykonawców *)
b) - przy udziale podwykonawców, którym udzielimy zamówienia na następujące części przedmiotu
zamówienia*):
nazwa (firma) - część/zakres przedmiotu zamówienia *( o ile jest to wiadome):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………
- przy udziale podwykonawców, na zasoby których powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy
nazwa (firma) - część/zakres przedmiotu zamówienia *:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
12. Osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i przewidzianą do kierowania realizacją
przedmiotu zamówienia będzie:
kierownik robót w specjalności drogowej: ………………………………………
tel. kont……..……………………………………..
Nr uprawnień: ……………………………………
13. Przyjmujemy warunki płatności, zgodnie z postanowieniami umowy.
14. Wykonawca jest mikro / małym/ średnim przedsiębiorcą.
*** ( zaznaczyć właściwe )
Uwaga!
a) średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów
euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,
b) małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów
euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro
c) mikro przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów
euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro
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15. Akceptujemy treść przedstawionej umowy będącej załącznikiem Nr 2 do SIWZ .Umowę na realizację
przedmiotu zamówienia podpiszemy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie
Zamawiającego.
*) niepotrzebne skreślić

**) – zgodnie z pkt. 11.3 SIWZ Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku
– tj. kwotę netto.
***) zaznaczyć właściwe
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ..........................................................................
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ..........................................................................

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
lub we właściwym pełnomocnictwie.
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