ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji z dnia 21.10.2013r.
................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................................................
/Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/
………………………………………………………………………….
/Adres/
………………………………………………………………………….
/Adres korespondencyjny/
……………………………..
/telefon/
………………………...........
/fax, na który zamawiający ma przesłać korespondencję/

URZĄD GMINY GÓZD

……………………………………..
/REGON – jeżeli posiada/

26-634Gózd ul. Radomska 7
…………………………………….
/NIP/

O F E R T A
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie
zamówienia pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym
2013/2014 oraz usługi koparko - ładowarką”
Część 1: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Niemianowice, Piskornica, Budy Niemianowskie, Lipiny
Podgóra, Czarny Lasek, Karszówka, Drożanki, Gózd, Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia.
- wartość netto ………………….. zł,
- podatek VAT ……. % tj. ………………………….. zł,
- brutto: ………………………… zł
Część 2: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Kłonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Wojsławice,
Grzmucin, Małęczyn Stary, Małęczyn Nowy, Kiedrzyn, Klwatka.
- wartość netto ………………….. zł,
- podatek VAT ……. % tj. ………………………….. zł,
- brutto: ………………………… zł
Część 3: usługi koparko – ładowarką w zakresie prac bieżących zlecanych przez Gminę Gózd
- wartość netto ………………….. zł,
- podatek VAT ……. % tj. ………………………….. zł,
- brutto: ………………………… zł

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń.
2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
3.Oświadczamy, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zapewnimy odpowiednią ilość wymaganego sprzętu, kierowców i
operatorów oraz wyznaczymy 1 osobę odpowiedzialną za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg.
5. Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej.
6.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.
7.Oświadczamy, że oferta zawiera ..................... ponumerowanych stron.

11.Integralną część niniejszej oferty stanowią:
 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 4)
Zaświadczenia:
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej 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,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

Ponadto jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom do oferty należy dołączyć
dodatkowo oświadczenie zawierające informacje na temat zakresu rzeczowego zamówienia, który zrealizuje
podwykonawca.
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
W przypadku gdy wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej zobowiązani są do przedłożenia
Zamawiającemu listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
* niepotrzebne skreślić

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

