Formularz nr 2

Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskego 10
58-400 Kamiena Góra

OFERTA PRZETARGOWA
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi w Dębrzniku, dz. nr 355”

Ofertę przetargową składa:
1. .................................……………………………………………….......................................................
2. …………………………………………….....................…………………………………………………...
(nazwa wykonawcy-wykonawców - adres)

1) Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji
przetargowej, za cenę ryczałtową brutto : ....................................................…. PLN
słownie: …………………………….....................…………………………………………………….
(Przy rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrą a słownie, ważne jast określenie "słownie")

2) Przedmiot zamówienia wykonam/y do dnia ..........................(max. do dnia 31 października 2015r.)
3) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam/y gwarancji jakości, który jest równy okresowi
rękojmi na okres ............. miesięcy licząc od daty uznania przdmiotu umowy za należycie
wykonany. (min. okres gwarancji nie może być mniejszy niż 36 miesięczny okres rękojmi za wady)
4) Pozostajemy związani ofertą do dnia 9 sierpnia 2015 r.
5) Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość
kwoty ………...........…..….. PLN w formie pieniądza* / gwarancji ubezpieczeniowej* inne
........................* .
6) Oświadczam/y, iż nie uczestniczę /nie uczestniczymy/ w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej
niniejszego postępowania.
7) Oświadczam/y, iż nie należymy/ należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U. Nr 50 poz. 331,
Strona 1

z póź. zmianami)
Uwaga (niepotrzebne skreślić)

8) Oświadczam, że następujący zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcy:
..................................................................................................................................................
W celu wykazania spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawca
powołuje się/ nie powołuje się na zasoby następującego Podwykonawcy:
...................................................................................................................................................
Uwaga (niepotrzebne skreślić)

9) Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je
akceptujemy.
10) Przed sporządzeniem oferty z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności zbadaliśmy
udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację i stwierdza/my*, iż dokumentacja ta jest
wystarczająca dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
11) Obowiązki kierownika robót pełnił będzie: ................................................................ .
12) Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust
1 ustawy,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy,
c) aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS ,
e) dowód wniesienia wadium,
f) informację ogólną o wykonawcy- formularz 1,
g) wykaz robót budowlanych – formularz 2,
h) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ................................... zł. ( min. 200 000,00 zł)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

……………………………………
(miejscowość i data)

........................................................................................
(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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