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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

_________________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________
Tel.: ____________________________________________________________________
REGON: ________________________________________________________________
NIP: ____________________________________________________________________
Wpis do: KRS, numer KRS ___________________ /Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej/ Innego rejestru (nazwa) _____________________________*
Adres e-mail, na który zamawiający ma przesłać korespondencję ____________________

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 MIĘKINIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą drogową w działce
nr 77/5 w Miękini – ulica Kościuszki 18.”
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i projektem umowy, na następujących warunkach:
Cena netto za realizację całego zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji
wynosi _______________________________ zł,
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, z czego:
Etap

I

-

cena

netto

-

zgodnie

z

opisem

zawartym

w

specyfikacji

wynosi

w

specyfikacji

wynosi

w

specyfikacji

wynosi

_______________________________ zł,
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
Etap

II

-

cena

netto

-

zgodnie

z

opisem

zawartym

_______________________________ zł,
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
Etap

III

-

cena

netto

-

zgodnie

z

opisem

zawartym

_______________________________ zł,
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plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 6-u miesięcy licząc od
dnia zawarcia umowy.
5. Udzielamy Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na cały przedmiot
zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

informacje

niezbędne

do

prawidłowego

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
9. Oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w § 4.1. Regulaminu udzielania
zamówień w ZUK Sp. z o.o. oraz:
a)

-

posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz oświadczamy, że
wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, co najmniej roboty
budowlane polegające na budowie:
sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego DN 100mm, o długości minimum 500
m, wykonanej metodą przewiertu sterowanego,
sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu grawitacyjnego z rur kamionkowych DN 200, o
długości minimum 200 m,
1 tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 25 m3/h,
drogi o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wraz wpustami odwadniającymi i
krawężnikiem drogowym o długości co najmniej 200 m,
oświetlenia drogowego na słupach drogowych o długości co najmniej 200 m,
projektu budowlanego obejmującego budowę drogi o długości co najmniej 200 m,

b) oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
oraz posiadamy zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej
wykonanie zamówienia.
10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Imię i nazwisko: _____________________________________
Adres: ____________________________________________
Telefon: _______________________ fax: ________________________
Adres e-mail: _______________________________________________

________________________, dnia __________ 2017 r.
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____________________________________________
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.
* Niepotrzebne skreślić
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