Załącznik nr 1

………………………………………
/miejscowość, data/

(pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………
Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………
Adres strony internetowej:……………………………………………………………………………………
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………….
Nr faksu: ……………………………………………………………………………………………………….
REGON: ………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………..
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka
Tel. 85 683 20 01
Fax: 85 683 27 51
adres email: zdp@powiat.hajnowka.pl
Godziny urzędowania: 700 - 1500
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Dostawa
kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu
hajnowskiego” nr sprawy: DT.3411.1.2014
Zadanie 1.
Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1631B
Waniewo na odc. dł . 570,00 mb w ilości 855 m³ w terminie do ………………………………….………………….
cena netto: …………………………..zł
(słownie:……………….……………………………………………………………………………….……………………)
podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami (aktualnie…… %,……………….….. zł;
cena brutto: ……………….....................zł
(słownie ……………………………………………...…………………………………………………………………….)
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Zadanie 2.
Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B
Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 410,00mb w ilości 246,00 m³ w terminie do ……………………..…………….
cena netto: …………………………..zł
(słownie:……………….………………………………………………………………………………………)
podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami (aktualnie…… %,……………….….. zł;
cena brutto: ……………….....................zł
(słownie brutto: ……………………………………………...……………………………………………….)
Zadanie 3.
Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B
w Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 620,00 mb w ilości 558,00 m³ w terminie do ………………………….
cena netto: …………………………..zł
(słownie:……………….………………………………………………………………………………………)
podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami (aktualnie…… %,……………….….. zł;
cena brutto: ……………….....................zł
(słownie: ……………...……………………………………...……………………………………………….)
Powyższe ceny obejmują całkowite wykonanie zakresu rzeczowego oraz wszystkich usług dodatkowych
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. kosztu żwiru - pospółki, załadunek, transport i
rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez zamawiającego oraz wszystkie inne koszty jakie mogą
wystąpić.
Oświadczamy że:
1. Zapoznaliśmy się z terenem realizacji zamówienia oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Uzyskaliśmy od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do przygotowanie oferty,
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni.
4. Udzielamy na wykonaną usługę oraz dostarczony materiał (pospółkę) gwarancji jakości na okres 36
miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi,
5. Ryczałtowa cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia wymienione w SIWZ oraz inne jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji
zamówienia.
6. Zamówienie zobowiązuje się zrealizować sukcesywnie na poszczególne odcinki dróg powiatowych –
zadania w terminie nie później niż do 20 czerwca 2014 r. Szczegółowe terminy na poszczególne
zadania zostaną określone na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem przez
osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji
zamówienia.
7. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej i przyznania nam zamówienia
zobowiązuję się do:
7.1 Do dostarczenia badań laboratoryjnych kruszywa potwierdzających przydatność kruszywa do
wykonania podbudowy zgodnie z normą PN-S-06102 na potwierdzenie, że dostarczony materiał
(żwir, pospółka) spełnia wymagania określone w SIWZ oraz w ww. normie.
7.2. Zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7.3. Posiadania własnej lub dostępu do żwirowni posiadającej aktualną koncesję.
8. Oferta wspólna.
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8.1* Pełnomocnikiem ustanowionym do reprezentowania wykonawców w przypadku składania oferty
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja /spółki cywilne) w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia Umowy*jest
…………………………………………………………………………………………………………………
8.2.* Oświadczamy, że znany jest nam warunek, iż w przypadku wybrania oferty wspólnej jako
najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się
na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z tym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania:
1. …………………………………………………...…………………………………………………………………
2. ………………………...……………………………………………………………………………………………
10. Inne informacje Wykonawcy:
10.1. …………………………………………………………………………………………………………………….
10.2. …………………………………………………………………………………………………………………….
10.3. …………………………………………………………………………………………………………………….
11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań SIWZ do oferty załączamy:
11.1. …………………………………………………………………………………………………………………….
11.2. …………………………………………………………………………………………………………………….
11.3. …………………………………………………………………………………………………………………….
11.4. …………………………………………………………………………………………………………………….
11.5. …………………………………………………………………………………………………………………….
11.6. …………………………………………………………………………………………………………………….
11.7. …………………………………………………………………………………………………………………….
11.8. …………………………………………………………………………………………………………………….
12. Oferta został złożona na …………… stronach (wraz z załącznikami), kolejno ponumerowanych i
parafowanych, od nr …………… do nr …………… .

…………………..…………………………………
Pieczęci i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

*

Wypełnić części zamówienia na które składana jest ofert
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