FORMULARZE
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
pełna nazwa Wykonawcy
..............................................................
..............................................................
adres siedziby Wykonawcy
ulica......................................................
miasto…………………………………...
województwo ………………………….

.............................. dnia ..................

/ pieczęć firmowa /
Nr NIP .................................................
Nr konta bankowego
.............................................................
nr telefonu ...........................................
nr telefaksu ..........................................
Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

OFERTA
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą.:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH - REMONTY CZĄSTKOWE ULIC I CHODNIKÓW ORAZ
LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
W ROKU 2012
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, oraz w projekcie umowy - za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:
1. Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm z posmarowaniem
złączy.
Cena...............................................zł (brutto)/m2
Cena słownie............................................................................................................................................

2. Remont cząstkowy polegający na:
o
o
o
o
o
o
o

cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu
odkuciu krawędzi młotem spalinowym
usunięciu rumoszu
oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem
z zagęszczeniem mechanicznym
rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej
zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego
posmarowaniu złączy

Cena...............................................zł (brutto)/m2
Cena słownie............................................................................................................................................
3. Remont cząstkowy przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych gr. 1,5 cm
Cena...............................................zł (brutto)/m2
Cena słownie............................................................................................................................................
4. Remont cząstkowy polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm.
Cena...............................................zł (brutto)/m2
Cena słownie............................................................................................................................................
5. Remont cząstkowy polegający na:
o
o
o
o

rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej
uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym
ułożeniu kostki betonowej
zagęszczeniu mechanicznym

Cena...............................................zł (brutto)/m2
Cena słownie..........................................................................................................................................

6. Remont cząstkowy polegający na:
o
o
o

rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej
uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym
ułożeniu kostki kamiennej

Cena...............................................zł (brutto)/m2
Cena słownie..........................................................................................................................................

7. Dane wyjściowe do kosztorysowania innych robót – likwidacja ubytków, likwidacja
przełomów, wyrównania, przycięcia itp.
R-g

……………

Kpośrednie ...................
Zysk

zł

% (od R i S)

……………

% (od R i S

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie : do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
4. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi / siłami Podwykonawców
(niepotrzebne
skreślić). Części zamówienia, które wykonywać będą Podwykonawcy
............................................................
Pisemne zobowiązanie podmiotów j.w. do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia stanowi załącznik nr …. do oferty (oświadczenie Podwykonawcy).
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu: gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot
zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, to jest na okres 36 miesięcy od dnia odbioru
końcowego.
7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ….,
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................

Oferta zawiera:
.......................... ponumerowanych stron.
..............................dnia ...................

__________________________
podpis osoby /osób/ upoważnionej

Załącznik Nr 2
Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH - REMONTY CZĄSTKOWE ULIC I CHODNIKÓW ORAZ
LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
W ROKU 2012

Działając w imieniu .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ [nazwa wykonawcy]
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn :
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), a mianowicie:
1.

Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.

Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

lub
3.
4.
5.

Przedstawiamy pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość , data ..............................................
Podpis osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ REALIZACJI WYKONANYCH PORÓWNYWALNYCH Z PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA Z OKRESU OSTATNICH 5 LAT
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
Nazwa i adres Wykonawcy
........................................................................................................................................

Rodzaj i zakres
robót
( z lokalizacją )

Nazwa
Zamawiającego
( z adresem i
telefonem)

Wartość robót
w PLN

Data wykonania

Uwagi
nr referencji

Miejscowość , data ..............................................

………………………………………………………
…
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4
………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Przystępując do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Wykonawcy dla
zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH - REMONTY CZĄSTKOWE ULIC I
CHODNIKÓW ORAZ LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
W ROKU 2012
oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia mojej / naszej firmy* z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*niepotrzebne skreślić

…………………………., dnia ………………….. 2012r.

………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4.1
………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
(dla osób fizycznych)
Przystępując jako osoba / osoby* fizyczna / fizyczne* do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego
na pełnienie funkcji Wykonawcy dla zadania:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH - REMONTY CZĄSTKOWE ULIC I CHODNIKÓW ORAZ
LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
W ROKU 2012
Oświadczam / oświadczamy*, że brak jest podstaw do wykluczenia mojej osoby nie podlegam / nie
podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, gdyż względem mojej osoby /naszej firmy:
- nie została otwarta likwidacja
- nie ogłoszono upadłości.
Po ogłoszeniu upadłości zawarłem / zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu,
a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.*

*niepotrzebne skreślić
** każda osoba fizyczna składa oświadczenie z osobna

…………………………., dnia ………………….. 2012r.

………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

