Przetarg nieograniczony RI.271.4.2018 – Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w

Ciechanowcu
FORMULARZ OFERTOWY

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

( Pieczęć wykonawcy)
)]

Tel/fax: ______________________________
Adres e-mail: _________________________
ykonawcy )
NIP:________________
Regon: __________

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu

1) Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze SIWZ za cenę:
cena netto …………………………………….zł
stawka podatku VAT……….. %
podatek VAT: ……………………………… zł
cena brutto…………………………………...zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………….............................................................zł
2) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji i rękojmi na okres ……….. miesięcy.
3) oświadczamy, że roboty budowlane zrealizujemy do dnia 19.10.2018r.
4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert,
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6) oświadczamy , że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ do realizacji zamówienia
przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy,
7) Oświadczamy, że kierownik budowy ……………………………(imię i nazwisko), spełnia warunki
postawione przez Zamawiającego w pkt. 7.1 ust. 3b) SIWZ ,tj.: posiada doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych nad minimum dwoma
inwestycjami drogowymi, każda o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł sprawowany w ciągu
ostatnich 5 lat.
8)

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od………..do………stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazaliśmy w załączniku nr……. do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na
potwierdzenie powyższego załączmy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust 4
ustawy Pzp.
Oświadczamy, że

9)

a) * Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami
b) * Niżej podanym Podwykonawcom zamierzamy zlecić wykonanie następujących części
zamówienia:
.………………………………………………..……………………………..…………………………
………………..………………................................................................................................... .
……………………………………………………………………..……………………………………
………………………………….....................................................................................................
10)

Osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z zamawiającym jest:

Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………,
nr telefonu: ……………………
e-mail: ..…………………
11)

Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego
1) Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
2) Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ………………. zł netto**
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
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- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.

12) Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą?
TAK
NIE
(zaznacz właściwe)

12) Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………
2) .............................................................................
3) .............................................................................
4) .............................................................................
5) ……………………………………………………....
6) .............................................................................
7) .............................................................................
8) .............................................................................
* niepotrzebne skreślić

...................................................................................
(czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art.25a ust.1 p.z.p o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu

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

( Pieczęć wykonawcy)
)]

Tel/fax: ______________________________
Adres e-mail: _________________________
ykonawcy )
NIP:________________
Regon: __________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :

Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu
1. oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp,
2. oświadczamy , że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
4. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…
………………...........………………………………………………………………………

..............................................................................
(Czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy)
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*

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

( Pieczęć wykonawcy)

Tel/fax: ______________________________
ykonawcy )

Adres e-mail: _________________________
NIP:________________ Regon: __________
W związku ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym na :

Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu
Oświadczamy , że w stosunku do następujących podmiotów, na którego zasoby powołujemy się w
niniejszym postępowaniu , t.j.:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………............................................................................................
....................................................................................................................................................................
( podać pełną nazwę /firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................................................................................
(Czytelny podpis lub i pieczątka i podpis Wykonawcy)

*wypełnić tylko wówczas gdy Wykonawca korzysta z takich zasobów
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 p.z.p o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

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

( Pieczęć wykonawcy)
)]

Tel/fax: ______________________________
Adres e-mail: _________________________
ykonawcy )
NIP:________________
Regon: __________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :

Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

.........................................................................................
(Czytelny podpis lub i pieczątka i podpis wykonawcy)

Formularze składane wraz z ofertą

Strona 6 z 8

Przetarg nieograniczony RI.271.4.2018 – Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w

Ciechanowcu
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*

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

( Pieczęć wykonawcy)
)]

Tel/fax: ______________________________
ykonawcy )
Adres e-mail:
_________________________

NIP:________________ Regon: __________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :

Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu
Oświadczamy , że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następujących podmiotów :
……………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………

.........................................................................................
(Czytelny podpis lub i pieczątka i podpis wykonawcy)

*wypełnić tylko wówczas, gdy Wykonawca korzysta z takich zasobów
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

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

( Pieczęć wykonawcy)

Tel/fax: ______________________________
Adres e-mail: _________________________
NIP:________________ Regon: __________
W związku ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym na :

Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

..................................................................................
(Czytelny podpis lub i pieczątka i podpis wykonawcy)
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