Załącznik Nr 1

Formularz oferty
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,- euro na
usługę pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na
terenie Gminy Jeżów”
I. Dane Wykonawcy
NIP

REGON

tel

fax

e-mail
Numer r-ku bankowego
II Cena oferowanej usługi
1. Cena za „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na
terenie Gminy Jeżów” (w okresie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.):
Lp.

Rodzaj prac

Jednostka
miary

Ilość

1

Remont przy użyciu
masy bitumicznej z
termosa (asfalto-beton)

1Mg

50

2

Remont nawierzchni
emulsją z grysami przy
użyciu patchera

1Mg

40

Cena
Wartość robót
jednostkowa
netto
netto

Ogółem cena oferty netto:
Słownie:
Podatek VAT
Słownie:
Ogółem cena oferty brutto:
Słownie:
Warunki płatności: wynagrodzenie zostanie wypłacone po dokonaniu odbiorów częściowych
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych
faktur.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem umowy. Wykonawcy nie
przysługują dodatkowe roszczenia.
Cena jednostkowa netto nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.
W trakcie realizacji umowy zastrzega się możliwość zmiany faktycznie zużytych Mg masy
bitumicznej oraz emulsji i grysów w rozbiciu na poszczególne rodzaje remontów dróg gminnych i
wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny jednostkowej
netto określonej w formularzu ofertowym i zawartej umowie.
Zapłata wynagrodzenia za faktyczne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech ratach na
podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę. Jedna z faktur częściowych winna
obejmować remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jasienin Mały emulsją i grysami przy
użyciu patchera w ramach funduszu sołeckiego. Zamawiający przedłoży Wykonawcy nie później
niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ilość ton emulsji i grysów do rozłożenia na drogę w
miejscowości Jasienin Mały. Kolejne faktury częściowe będą obejmowały pozostałe roboty
wykonane w związku z realizacją niniejszej umowy według zapotrzebowania wskazanego przez
Zamawiającego.
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.:
samochód
z termosem do przewozu masy do 8 ton- 1 szt., walec stalowy z wibracją do
8 ton-1 szt., skrapiarka do bitumu– 1 szt., remonter typu patcher- 1 szt. 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 CEIDG lub odpis z KRS
• polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z zapytaniem
ofertowym na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł wraz z dowodem jej opłacenia

Miejscowość

dnia

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

