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    ZAŁ. NR 1
……………………….
Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP


OFERTA PRZETARGOWA

Na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMCÓWKA - SZCZURY GMINA OŻARÓW

Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w terminie do……………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem za cenę:…………………….zł. (bez VAT) plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ……………% co stanowi kwotę brutto …………………..zł. słownie złotych…………………………………
Oświadczam, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania 
umowy.
	Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 

Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny do zrealizowania zamówienia ze stanem faktycznym w terenie. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
Oświadczam, iż udzielam…………… miesięcy gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego.
	Oświadczam, iż osobą odpowiedzialna za wykonanie prac będzie:………………..
Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.
Przedmiot zamówienia wykonamy: sami, przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skreślić)
Oferta zawiera ………….ponumerowanych stron wraz z załącznikami (wymienić załączniki wg kolejności)
1)
2)
3)
4)
							……………………………….
								            Podpis
							(osoba upoważniona do reprezentowania oferenta)


…………………
Miejscowość, data

									Załącznik nr 1 


UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM



(załączyć)

Załącznik nr 2


AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWGO



(załączyć)

Załącznik nr 3


AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE Z ZUS LUB KRUS


(załączyć)

Załącznik nr 4
(pieczęć Wykonawcy)


Oświadczenie o nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych



Na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.


Remont drogi gminnej w miejscowości Niemcówka - Szczury gmina Ożarów



Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………NIP:………………………………
Nr tel.:……………………………………………….Nr faxu:…………………………………

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przypadków i sytuacji wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.)




…………………………………					………………………
              (miejscowość, data)								(podpis oferenta)

Załącznik nr 5
(pieczęć Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ................................................................ wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ), a mianowicie:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz:
a)* dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 
b)* przedkładamy w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*,

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.



*	- prosimy zakreślić / zaznaczyć właściwą.


........................................................
podpis osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy






Załącznik nr 6
(pieczęć Wykonawcy)



WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I REFERENCJE


Przedmiot zamówienia
Wartość brutto
Data
Wykonania
Miejsce wykonania
Inwestor








































Załącznik nr 7
(pieczęć Wykonawcy)



Kosztorys ofertowy

(załączyć)

załącznik nr 8
(pieczęć Wykonawcy)


Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia.


Część zamówienia,
 która została powierzona podwykonawcy

......................................................................................

.........................................

......................................................................................

.........................................

......................................................................................

.........................................
  
   



      	     ....................................................................
								     podpis osoby uprawnionej

