OFERTA
(Nazwa i adres oferenta)

nr faksu do korespondencji ....................................

Do Burmistrza Wasilkowa
16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą
Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie
niniejszym składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę:
bez podatku VAT: ............................... zł,
słownie złotych: .......................................................................................................................................................
plus podatek VAT: ............................... zł,
słownie złotych: .......................................................................................................................................................
razem: ............................................ zł,
słownie złotych: ............................................................................................................................................

zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.
2. Zamówienie będące przedmiotem postępowania wykonamy w terminie 45 dni od daty podpisania
umowy.
3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi za wady na okres ..... lat.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, w tym wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych, tj. posiadamy stosowne uprawnienia (jeśli są konieczne), posiadamy stosowną
wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia nam realizację zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami, w tym wzorem umowy, i wyrażamy zgodę na warunki w nich zawarte.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty otwarcia ofert.
7. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać - wyłącznie sami / z pomocą podwykonawców
w zakresie* ( * niepotrzebne skreślić) :
Lp.

Podwykonawcy / Zakres robót

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez zamawiającego.
9. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%,
zaokrąglonych w górę do pełnych 100 zł, ceny brutto wymienionej w pkt 1 niniejszej oferty,
tzn. ..................... zł, słownie złotych ............................................................................................... przed
podpisaniem umowy.
10. Oferta została złożona na ..... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od ..... do .....
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) kosztorys ofertowy,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
8) dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Podpis:

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot
..............................................* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu lub
powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................,

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

...........................

(data)

(podpis)

(miejscowość)

*

wpisać właściwe: nie podlega lub podlega

Załącznik do oferty w przetargu nieograniczonym pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone

Lp.

Rodzaj i wartość robót

Data i miejsce
wykonania

Dowody określające, czy roboty zostały
wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone

...................................
(data i podpis)

Załącznik do oferty w przetargu nieograniczonym pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie
niezbędne do wykonania
zamówienia

Zakres wykonywanych
czynności oraz informacja o
podstawie do dysponowania

...................................
(data i podpis)

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o uprawnieniach osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.....................................................,
(miejscowość)

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

...........................

(data)

(podpis)

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot
- nie należy do żadnej grupy kapitałowej.*
- należy do grupy kapitałowej, do której należą również podmioty, wymienione w poniższej liście.*
* niepotrzebne skreślić.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Lp.

Pełna nazwa podmiotu

.....................................................,
(miejscowość)

Adres podmiotu

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

...........................

(data)

(podpis)

