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PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: GMINA RADZIŁÓW
Adres: ul. PLAC 500-LECIA 14, 19-213 RADZIŁÓW
WYKONAWCA/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.

Nazwa:
NIP:
REGON:
Miejscowość:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Województwo:
E-mail:

ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwa:
Województwo:
Miejscowość:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Tel.:

Kod pocztowy:

Kraj:

Tel.:
Faks.:

Kod pocztowy:

Kraj:

Faks.:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
…………………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy
Radziłów” zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za:

CZĘŚĆ I: Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z masy bitumicznej:
Lp
.
1
2
3

Kwota netto

%

Podatek VAT
zł

Kwota brutto

Przebudowa drogi gminnej
nr 104143B w msc. Konopki
– Awissa
Przebudowa drogi gminnej
nr 104154B w msc. Szyjki
Przebudowa z rozbudową
drogi gminnej nr 104150B
Radziłów - Dębówka
---Razem:

Łączna kwotę brutto słownie: ……………………………………...........................................................zł
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania
zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.
Termin udzielonej gwarancji: obowiązkowe 36 miesięcy + dodatkowe ……… miesięcy.
Udzielamy łącznego okresu gwarancji na:……………….. miesięcy (max. 60 miesięcy)
Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionych pola dotyczącego dodatkowej gwarancji Zamawiający
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uzna, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy.

CZĘŚĆ II: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej:
Lp
.
1

Kwota netto

%

Podatek VAT
zł

Kwota brutto

Przebudowa drogi gminnej
nr 162709 B w m.
Klimaszewnica
---Razem:

Kwotę brutto słownie: ...........................................................................................................................................zł
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania
zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.
Termin udzielonej gwarancji: obowiązkowe 36 miesięcy + dodatkowe ……… miesięcy.
Udzielamy łącznego okresu gwarancji na:……………….. miesięcy (max. 60 miesięcy)
Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionych pola dotyczącego dodatkowej gwarancji
Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy;
Oświadczenia Wykonawcy:
1

Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ, tj.
CZĘŚĆ I: Etap I: Najwcześniej od dnia podpisania umowy r. do 30 czerwca 2020 r.
Etap II: Najwcześniej od dnia podpisania umowy r. do 31 października 2020 r.
CZĘŚĆ II: Najwcześniej od dnia podpisania umowy r. do 30 czerwca 2020 r.

2

Wszystkie użyte materiały budowlane stosowane w trakcie realizacji robót są dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;

3

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

4

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5

Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia
faktury na zasadach opisanych we wzorze umowy

6

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w
przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

7

Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

8

Oświadczamy, że dołożyliśmy wszelkich starań przy wycenie przedmiotu zamówienia, w tym
przeanalizowaliśmy projekty map zagospodarowania terenu i były one dla nas wiodące przy dokonywaniu
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wyceny.
9

Wadium w wysokości …………………. zł wnieśliśmy w formie ……………………….…………………

10. OBOWIĄZEK PODATKOWY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług.
□ wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ww.
obowiązku oraz ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, przyjmuje się, że oświadczył, że wybór oferty nie prowadzi do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

11. ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH (zaznaczyć właściwą opcję)
Oświadczam, że wykazując spełnienie warunków udziału postępowaniu:
□ nie polegam na zasobach innych podmiotów
□ polegam na następujących zasobach innych podmiotów (wskazać zasoby):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zasoby te zostaną udostępnione na zasadzie:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie będzie polegał na
zasobach innych podmiotów.

13. PODWYKONAWCY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ Zamówienie, wykonamy siłami własnymi.
□ Zamierzamy powierzyć podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia (wskazać część zamówienia):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) podwykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie zamierza powierzyć
podwykonawcy wykonania części zamówienia.

14. INFORMACJA
W związku z obowiązkiem podania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia informacji nt.
Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaleca się zaznaczenie właściwej opcji.
□ Wykonawca należy do sektora MŚP
□ Wykonawca nie należy do sektora MŚP

15. Zamawiający pobierze odpis wpisu z rejestru lub ewidencji przedsiębiorców ze strony internetowej:
a) www.ekrs.ms.gov.pl Tak □
b) www.prod.ceidg.gov.pl Tak □

Nie

□

Nie

□

16. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia należy przekreślić).*
* - niepotrzebne skreślić

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………….………………..
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres pocztowy:
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na …………. stronach/kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr…. do
nr……
(Jeżeli dotyczy)
W przypadku wniesienia wadium w gotówce, wadium należy zwrócić na rachunek nr:
…………………………………………………………………………, prowadzony przez
bank……………………….. oddział ………………………………………………………..
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………………………………………………
(imię i nazwisko
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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