Załacznik Nr 1
Formularz oferty
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,- euro na
zakup 1600 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, transport kruszywa
bezpośrednio na wskazany przez Zamawiającego odcinek drogi oraz wyładunek wraz
z równomiernym rozłożeniem kruszywa sprzętem mechanicznym na remontowanym odcinku drogi

I Dane Wykonawcy
NIP
tel

REGON
fax

e-mail
Numer r-ku bankowego
II Cena oferowanej usługi
1. Oferuję wykonanie usług polegających na dostarczeniu 1600 ton kruszywa drogowego
dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, transporcie kruszywa bezpośrednio na wskazany przez
Zamawiającego odcinek drogi oraz wyładunek wraz z równomiernym rozłożeniem kruszywa
sprzętem mechanicznym na remontowanym odcinku drogi.

a/ cena:
…..............................................................zł netto
…..............................................................zł brutto
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem umowy.
Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia.
Cena jednostkowa netto nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.

III. Deklaracja Wykonawcy
Oświadczam, że zapoznałem się z należytą starannością z opisem przedmiotu
zamówienia
i wymaganiami/warunkami/ Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia, które zostały zawarte we
„wzorze umowy” i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszymi postanowieniami w terminie wyznaczonym przez
Zmawiającego.
Oświadczam jednocześnie, że spełniam warunki dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj.: minimum dwa
samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności od 20 ton, równiarka- 1szt.
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 sytuacją ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie usługi.

IV Załączniki
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

 zaakceptowany i podpisany na każdej stronie wzór umowy
 zaświadczenie o wpisie do CIDG lub odpis z KRS
 polisa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniej niż 50.000,00zł. wraz z dowodem jej
opłacenia
Miejscowość

dnia

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

