Znak sprawy ZP.271.5.4.2019

Druk ofertowy

Wzory formularzy

Spis formularzy
1

Oferta

2

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Znak sprawy ZP.271.5.4.2019

(miejscowość, data)

Oferta
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty, na zadanie pn. Usługa w zakresie bieżącego utrzymania
dróg – zakup tłucznia (nr ref. ZP.271.5.4.2019) składam poniższą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.
1)

Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców(*)
Nazwa

Adres
Imię, nazwisko i funkcja
osoby (osób) reprezentującej
Wykonawcę, która przystąpi
do podpisania umowy:
Województwo

Adres korespondencyjny
Nazwa banku i nr rachunku,
na który zostanie przelane
wynagrodzenia
Adres poczty elektronicznej

Adres strony internetowej

Numer telefonu

Numer faksu

REGON

NIP
(*) – proszę niepotrzebne skreślić
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2)

Oferowana cena jednostkowa dostawy 1 tony kamienia wapiennego o dopuszczalnej granulacji
(wraz z transportem na miejsce na terenie gminy Strzelce Opolskie)
Cena brutto (z podatkiem VAT)

3)

zł

Oferowana cena jednostkowa dostawy i wbudowania (rozścielenie i uwałowanie) 1 tony kamienia
wapiennego o dopuszczalnej granulacji (wraz z transportem na miejsce na terenie gminy Strzelce
Opolskie)
Cena brutto (z podatkiem VAT)

zł

Oferowane ceny ryczałtowe brutto zawierają naliczone zgodnie z obowiązującym prawem podatki
w tym podatek VAT.
4)

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej na
który Zamawiający będzie miał możliwość przesyłania zleceń związanych z realizacją
przedmiotowego zamówienia.

Imię i nazwisko
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
5)

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu złożenia
oferty.

6)

Do oferty załączono następujące dokumenty:
Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom
Oryginał dokumentu ustanawiającego upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy
Oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie
wykonawców albo do reprezentowania i zawarcia umowy, Pełnomocnictwo osób, które podpisały ofertę do reprezentowania
Wykonawcy

oraz następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa
i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

oraz dodatkowo:
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Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie
My niżej podpisani, występujący wspólnie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wykonanie
zadania p/n: Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia ustanawiamy:

Firma i adres Wykonawcy reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców

jako pełnomocnika (Partnera Wiodącego) do reprezentowania Nas w postępowaniu/reprezentowania Nas
w postępowaniu i do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia(*)
Jednocześnie oświadczamy, że ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
1

2

3

4

Lp.

Nazwa Wykonawcy

(*) niepotrzebne proszę skreślić
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Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia Wykonawcy /Wykonawców
występujących wspólnie(*):
1

2

3

4
Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie

oświadczam, że na dzień złożenia oferty podmiot (podmioty) który reprezentuję:
1)

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację
zamówienia;

2)

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

3)

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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