Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego - Formularz Ofertowy
………………………….……..dnia………...

FORMULARZ OFERTY
I Nazwa i adres
Ciechanowiec

Zamawiającego: Gmina Ciechanowiec;

ul. Mickiewicza 1; 18-230

II Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej
na przebudowę, rozbudowę drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska, nr ewid. istniejącego pasa
drogowego 882, 3057/5, 3057/6, 3056/3 całkowita długość ok. 1100 m.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, branżą drogowa, sanitarna,
elektryczna telekomunikacyjna;
2)pozyskanie mapy do celów projektowych i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania
decyzji ZRID;
3)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
III Termin realizacji przedmiotu zamówienia
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z określeniem kosztów (kosztorys
uproszczony) do 20 lutego 2020 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, wykonawczy,
STWiOR, przedmiar i kosztorys inwestorski) do 31 marca 2020 r.
- dokumentacja geodezyjna z zatwierdzonymi podziałami gruntów do 1 czerwca 2020 r.
IV Cena oferty
Oferuję wykonanie przedmiot zamówienia za:
CENA
NETTO
–
………………………………………zł,
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………)
w tym podatek VAT ….. 23% w kwocie ……………. zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………….)
CENA
BRUTTO
……………………
zł,
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… .
Do badania i oceny ofert przyjmuje się cenę brutto ogółem
Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz wszelkie
rabaty i upusty.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia wymagane przepisami
przedmiotu zamówienia.

niezbędne do realizacji

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
………………………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zapytania Cenowego- Oświadczenie o uprawnieniach
...............................................................................
Miejscowość, data

.........................................................................
/pieczęć firmy/

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie
Zapytania cenowego na realizację zadania pn.:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę,
rozbudowę drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska, nr ewid. istniejącego pasa drogowego
882, 3057/5, 3057/6, 3056/3 całkowita długość ok. 1100 m..

Oświadczam/y ,że,
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami
prawa uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

............................................................
/podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy/

