…………………………….
…………………………….
…………………………….
/Nazwa i adres oferenta/
Załącznik nr 2
Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych
znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, zgodnie z
wymaganiami określonymi w SiWZ, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr….
z dnia ……... poz. nr………
1. Oferujemy:
1.1.wykonanie w terminie od dnia 1 grudnia 2009r. do dnia 28 lutego 2010r.
usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w Rawie Mazowieckiej
Ustalając dla dróg objętych zamówieniem miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe
zgodnie z kosztorysem ofertowym w cenie netto ........................... zł
Podatek VAT ............. % ...................... zł
Razem: ...................................... zł
Słownie
złotych:..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
1.2. wywóz śniegu zgodnie z kosztorysem ofertowym w cenie netto za 1m3
wywiezionego śniegu
........................... zł
Podatek VAT ............. % ...................... zł
Razem: ...................................... zł
Słownie
złotych:..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Warunki płatności: do 30 dni od daty wystawienia faktury sporządzonej na podstawie
protokółu o bezusterkowym odbiorze robót.
3. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i dokonaliśmy wizji
w terenie.
Do dokumentów nie wnosimy zastrzeŜeń.
4. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, iŜ spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone
w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
6. Oświadczamy, iŜ projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wadium o wartości…………………. wnieśliśmy w dniu……………………….
w formie………………………………………………………………………………………………….
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
9. Oferta została złoŜona na …………. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr…………do nr…………….
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/…………………………………………………………………………..,
2/…………………………………………………………………………..,
3/…………………………………………………………………………..,
4/…………………………………………………………………………..,
5/…………………………………………………………………………...,
6/…………………………………………………………………………….
Dokumenty wymienione na stronach…………….stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie
mogą być ujawnione osobom trzecim.

.................................., dn. .........................
............................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
upowaŜnionej do występowania w imieniu firmy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE OFERENTA
OŚWIADCZENIE OFERENTA
Zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 29.01.2004r – prawo zamówień publicznych
/ t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655/.
Oświadczamy, Ŝe :
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem
zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*/
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych
w art.24 ustawy prawo zamówień publicznych.

.................................., dn. .........................

.............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

WYKAZ USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy,
Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat /2006-2008/ zrealizowaliśmy następujące usługi ujęte w przedmiocie
zamówienia o wartości nie mniej niŜ 80.000 kaŜda, o podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu
zamówienia.

L.p.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Rodzaj i zakres Zamówienia

Wartość
całkowita

KaŜde z wymienionych w tabeli przedsięwzięć naleŜy
potwierdzającymi, Ŝe zamówienia wykonane zostały naleŜycie.

...............................dn. .......................

poprzeć

Termin
realizacji

dokumentami

............................................................
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 5

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI
I URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA
Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

L.p

1.

Opis (rodzaj, nazwa
producenta, model)

Liczba
jednostek

Forma
Wydajność,
Rok
dysponowania,
wielkość,
produkcji
(nazwa
charakterystyczne
właściciela)
parametry

piaskarka
samochodowa
z nośnikami

2.

pług odśnieŜny

3.

samochód
samowyładowczy

...........................................................
pieczątka Wykonawcy

................................................................
podpis Wykonawcy

