ZAŁACZNIK NR1 do specyfikacji z dnia 26.05. 2008r.
................................................
(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

,,Budowę Kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce” w tym
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka –
etap III
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka
do PSP Kuczki
CPV 45.23.24.40-8(budowy rurociągów i odprowadzania ścieków)
W ramach powyższego zamówienia zobowiązujemy się:











Wykonać roboty budowlane związane z budową kanalizacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zakresem
określonym w kosztorysie ofertowym,
Wykonać wszelkie inne prace oraz czynności niezbędne do wykonania budowy kanalizacjii - wynikające z przepisów
„Prawa budowlanego”, projektu technicznego – w tym między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe,
zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, obsługę geodezyjną,
Wykonać niezbędne do prowadzenia robót urządzenia placu budowy, utrzymywać ład i porządek podczas wykonywania
robót, a po zakończeniu robót usunąć te urządzenia i uporządkować teren,
Oznakować teren robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
Zapewnić obsługę laboratoryjną umożliwiającą przeprowadzenie kompleksowych badań z zakresu budowy kanalizacji,
Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3egz.,
Sporządzić dokumentację powykonawczą,
Ponosić odpowiedzialność za: uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez nas
w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem budowy, szkody i zniszczenia spowodowane na przekazanym nam
terenie - w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane
do rozbiórki (np.: zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.),
szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
naprawić na koszt własny szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach - obiekcie na skutek zdarzeń
losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu.

Oferta została sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Cena ofertowa brutto = .............................zł., (słownie:....................................................................
.............................................................................................................................................................
złotych),
w tym:
wartość netto ..........................................zł.,
podatek VAT ....... % tj. .........................zł.,
2) Cena ofertowa brutto = .............................zł., (słownie:....................................................................
.............................................................................................................................................................
złotych),
w tym:
wartość netto ..........................................zł.,
podatek VAT ....... % tj. .........................zł.
Podana cena ofertowa wynika z kosztorysu ofertowego – ustalona została w oparciu o zakres podany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w odniesieniu do niego nie ulegnie zmianie. Cena ta zawiera
wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zamówienia.
1.Kierownikiem budowy będzie ..............................................................................................................................
2.Zamówienie zrealizujemy w terminie od podpisania umowy do dnia 30 września 2008 r.
3.Na wykonane roboty udzielimy gwarancji na okres - 24 miesiące.
4.Oświadczamy, że kosztorys ofertowy sporządzony został zgodnie z przedmiarem robót określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W cenach jednostkowych niniejszego kosztorysu uwzględnione są
także koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty niezbędne
do wykonania w/w prac.

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń.
6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
7.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.
8.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.
9.Oświadczamy, że oferta zawiera ..................... stron.
10.Integralną część niniejszej oferty stanowią:
-

-

-

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających charakterowi
zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzony referencjami .
Wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający potwierdzenie posiadania
wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonawstwie (minimum: jedna osoba z uprawnieniami branży
drogowej z doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie).
oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 2).

Zaświadczenia:
- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego – potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
- Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
-

Bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu
informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za ostatni rok obrotowy.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 Ustawy ,,Prawo
zamówień publicznych” wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca,
Informacji banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową
Wykonawcy.
Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.

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

