Załącznik nr 1 a
(na zadanie nr 1)

………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: „świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, Ŝwirowych i
ŜuŜlowych oraz dostawę Ŝwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz - zadanie nr
1”, oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223 poz. 1655):
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.
24 ust. 1 i 2 w/w ustawy).

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub
upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1b
(na zadanie nr 1)

(Wykonawcy składający wspólnie ofertę)

…………………………………..
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, Ŝwirowych i ŜuŜlowych oraz
dostawę Ŝwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz, zadanie nr 1” oświadczam, Ŝe spełniam
warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655):
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub
upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)

(na zadanie nr 1)

…………………………………..
Pełna nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E*

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na „świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, Ŝwirowych i
ŜuŜlowych oraz dostawę Ŝwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz - zadanie nr
1”, oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655):

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub
upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)

* podpisane indywidualnie przez kaŜdego z wykonawców składających wspólnie ofertę

Załącznik nr 2 a
................................................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
...............................................................
nr telefonu
..............................................................
nr fax.
………………………………………
Adres email

OFERTA
Ja, niŜej podpisany ………………………........................ działając w imieniu1
..............................................................i na rzecz2 .......................................................................
z siedzibą ......................................................................................................... zarejestrowaną w
........................................................pod numerem ....................... NIP ........................................
REGON ..........................................
numer rachunku bankowego .................................................................................................... w
banku: ..........................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „świadczenie usług w zakresie
naprawy dróg gruntowych, Ŝwirowych i ŜuŜlowych oraz dostawę Ŝwiru i tłucznia na
terenie Gminy Pisz – zadanie nr 1”, składam niniejszą ofertę:
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :
łączną cenę brutto ...................., ...zł za profilowanie dróg miejskich w Piszu oraz dowóz
Ŝwiru i tłucznia na drogi miejskie w Piszu
(słownie:......................................................................................................................................)
w tym ...... % VAT ...................., ...zł (słownie:.........................................................................)
łączną cenę netto ......................., ...zł za profilowanie dróg miejskich w Piszu oraz dowóz
Ŝwiru i tłucznia na drogi miejskie w Piszu (słownie:...........................................................
.................................................................)
CENY JEDNOSTKOWE:
cenę brutto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy uŜyciu Ŝwiru
lub tłucznia ……………………, …zł
(słownie:......................................................................................................................................)
1
2

NaleŜy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy

w tym ……% VAT …………, .zł (słownie: ..............................................................................)
cenę netto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy uŜyciu Ŝwiru lub
tłucznia (słownie:........................................................................................................................)
cenę brutto za 1 t Ŝwiru z dowozem …………………, ….zł
(słownie:.....................................................................................................................................)
w tym ……% VAT ………, ….zł (słownie: .............................................................................)
cenę netto za 1 t Ŝwiru z dowozem …………………, ….zł
(słownie:......................................................................................................................................)
cenę brutto za 1 t tłucznia z dowozem …………………, ….zł
(słownie:.....................................................................................................................................)
w tym ……% VAT ………, ….zł (słownie: .............................................................................)
cenę netto za 1 t tłucznia z dowozem …………………, ….zł
(słownie:.....................................................................................................................................)
Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania w/g opisu
podanego w SIWZ.
Oferuję realizację zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń.
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Zamierzam /Nie zamierzam3 powierzyć podwykonawcy część zamówienia w zakresie
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i
3

Niepotrzebne skreślić.

terminie określonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. ………………………………………………..
2.……………………………………………….
3 ........................................................................
4 .........................................................................
5 .........................................................................
6 .........................................................................
7 ..........................................................................
Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach

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

........................................................................
(podpis wykonawcy lub upowaŜnionego przedstawiciela)

