
                                                                                                                               Załącznik nr.  1                      


                                          FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:    	................................................
		
Siedziba:	................................................		
Adres poczty elektronicznej: 	................................................		
Strona internetowa:		................................................		
Numer telefonu:		……........................................ 	
Numer faksu:			……. ......................................	
Numer REGON:		................................................
Numer NIP:			................................................	

Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno.

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pągów w zakresie wykonania między innymi:1) robót przygotowawczych (pomiarowych na odcinku 970 m),2) konstrukcji jezdni (profilowanie i zagęszczenie jezdni do głębokości 5 cm na pow. 1139,7 m2, wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości i głębokości do 1,5 m. w ilości 5,75 m3, rury osłonowe o średnicy 110mm w ilości 11,5 m, wykonanie koryta jezdni o głębokości 15 cm na pow. 2360,40 m2 i 30 cm (poszerzenia jezdni)  na pow. 379,90 m2, wywiezienia 410,91 m3 gruzu na odległość 10 km, wykonania warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm na pow. 379,90 m2, podbudowy z kruszywa - warstwa dolna 10 cm na pow. 341,91 m2 oraz 2360,40 m2, warstwa górna podbudowy - 10 cm na pow. 3624,00 m2, oczyszczenia i skropienia emulsją podbudowy tłuczniowej na pow. 3624,00 m2, ułożenia warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na pow. 3430,00 m2 i o grubości 2 cm na pow. 3430,00 m2.3) pobocza (z kruszywa uzyskanego z profilowania istniejącej nawierzchni - na powierzchni      1510m2),4) odwodnienia (przepusty rurowe  ze ściankami czołowymi o średnicy 50 cm - 6 m, ),5) regulacja urządzeń podziemnych (zasów wodociągowych - 8 szt.)6) organizacji ruchu (wymiana znaku - 1 kpl.)Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót (przedmiar pełni funkcję wyłącznie pomocniczą).W przypadku  opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji przetargowej przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, należy zaoferować materiały lub urządzenia określone w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy oraz mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie.Numer sprawy: ZPI. 271.5.2016.SN, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
Informuję, że:
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,  
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

Oświadczam, że:
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:  ……………………………. 
  Termin płatności:    ....................... dni 
  Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):      .......................
  Reklamacje będą załatwiane w terminie:    ………….......... .......... dni 
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ............... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 %  całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:
 ........................................., w formie: ........................................................ 

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie udostępnione udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 


                                                                   

                                                                                                                     .................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić


