OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Do
Zarządu Dróg Powiatowych
ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

w

Łomży,

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę materiałów drogowych”.
Znak: ZDP-4.252.P-11.961.2018
MY NIŻEJ PODPISANI
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ (jeżeli wystąpiły) przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY sprzedaż materiałów drogowych w cenach i ilościach określonych poniżej:

Oferujemy następującą ofertę cenową na dostawę masy mineralno-asfaltowej workowanej na zimno:
-

Cena

jednostkowa

(netto)

za

1

Mg

masy

mineralno-asfaltowej

workowanej

na

zimno:

......................................................... zł/1Mg (słownie:………………............................................................),

Podatek VAT…….% ……………. złotych (słownie:…………………………………………………..)
- Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg masy mineralno-asfaltowej workowanej na zimno:..................................
zł/1Mg (słownie: ..............................................................................................),

- Wartość całkowita zamówienia (brutto) : ......................... zł/1 Mg * 80 Mg ...............................zł.
Słownie (brutto): ....................................................................................................................................
Dostawa 80 Mg masy mineralno-asfaltowej workowanej na zimno: transportem wykonawcy na bazę ZDP
w Łomży, ul. Poligonowa 30 w rozbiciu na cztery dostawy po 20 ton.
Termin dostawy w ciągu ………….. dni.
UWAGA : Maksymalny termin dostawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
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4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY

* (niepotrzebne skreślić)

a) sami
b) przy udziale podwykonawców
8. POWIERZAMY podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………*
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….**
* wskazać firmę podwykonawcy (jeżeli dotyczy),
** wskazać część zamówienia (jeżeli dotyczy).
9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy
w załączniku nr ____ i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
___________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na

poniższy adres:
Imię i nazwisko: ______________________________________________________________________
tel. __________________ fax ________________ e-mail: ___________________________________
13. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_______________________________________________________________________
15.

WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

_______________________________________________________________________
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_________________ dnia __ __ _____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów
i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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