ZAŁACZNIK NR1 do specyfikacji z dnia 30.08.2011r.
................................................
(miejscowość,data)

.........................................................
(nazwa i adres firmy – pieczątka)

URZĄD GMINY GÓZD
26-634Gózd ul. Radomska 7
O F E R T A
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy :

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków:
Zadanie I – Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości Drożanki, Podgóra, Lipiny-II etap,

sanitarnej

Zadanie II – Dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków
w m. Gózd do wielkości umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości ścieków z rozbudowywanej
gminnej sieci kanalizacyjnej.
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ z dnia ……………… .
2. Cena oferty :

Zadanie I
 Cena ofertowa ryczałtowa (brutto) = .....................................zł.,
(słownie:.................................................................................................................................................. złotych),
w tym:
wartość netto ..........................................zł.,
podatek VAT ....... % tj. .........................zł.,
Zadanie II
 Cena ofertowa ryczałtowa (brutto) = ......................................zł.,
(słownie:.................................................................................................................................................. złotych),
w tym:
wartość netto ..........................................zł.,
podatek VAT ....... % tj. .........................zł.,
Uwaga!
Należy wypełnić tylko te części pkt.2 na które składana jest oferta.
3. Zamówienie zrealizujemy w całości w nieprzekraczalnym terminie do dnia………………….. .
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ przez czas 30 dni
liczony od daty jej otwarcia.
6.Oświadczamy, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr.......................... stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
8.Oświadczamy, że oferta zawiera ..................... stron.

9.Integralną część niniejszej oferty stanowią:
- Kopia dowodu wniesienia wadium,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 2)
- Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie; (załącznik nr 4 )
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5),
- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 8),
- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 3)
- aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego – potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
- Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy).
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o których mowa w pkt.6.7 i 6.8 SIWZ:
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, – wystawione nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert,
- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy–
wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
Ponadto jeżeli wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom do oferty należy dołączyć
dodatkowo oświadczenie zawierające informacje na temat zakresu rzeczowego zamówienia, który zrealizuje
podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy.
W przypadku, gdy wykonawca będzie polegać na ich wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania
zamówienia – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7).

..............................................................................................................
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta)

