Załącznik nr 1

OFERTA
1. Nazwa i adres oferenta:

2. Oferujemy „Wykonanie przewiertów sterowanych dot. linii zasilającej do PT Tczew”
wg SIWZ EZ11-Ez5-2110/01-121/01/15:
a. Oferujemy

wykonanie

zamówienia

określonego

w

SIWZ

za

cenę:

…………………………………………………..(netto),
słownie: ............................................................................................................... zł (netto)
powiększoną o należny podatek VAT…………………………%
tj. za cenę:

........................................................ zł.(brutto)

słownie: ............................................................................................................... zł (brutto)

2.1 W oferowanej cenie uwzględnione zostały ceny zgodnie z poniższym:

Lp

Rodzaj przewiertów

1

Cena za 1 mb
[zł] netto

1x RHDPEp 200/11,4

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

EZ11-Ez5-2110/01-121/1/15

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki przystąpienia do postępowania.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ.
6. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i
przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki płatności należności za wykonane prace
(zgodnie z opisem w projekcie Umowy – zał. Nr 3 do SIWZ) .
8. Wykonawca oświadcza, że posiada urządzenia do elektronicznej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.
9. Na wykonane prace Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji.
9. Zamówienie wykonamy samodzielnie
10. Oferta
została
złożona
na
.................
stronach
podpisanych
i kolejno ponumerowanych od nr ................... do nr .................... (łącznie
z niniejszym wypełnionym drukiem „Oferta”).
11. Osobą
do
kontaktu
w
sprawach
niniejszej
oferty
jest
…………………………………………………………………………………………………
nr telefonu ………………………………………..,
e-mail: ……………………………………………………………………………………

......................................
/miejsce, data/
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................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy że:

1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności koniecznych do
wykonania zamówienia

2.

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

4.

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Jednocześnie oświadczamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.

......................................
/miejsce, data/
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................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/

Załącznik nr 4

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
………………………….……, dnia ……………

……………………………….………………
……………………………….………………
……………………………….………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………..…,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
pn.: Wykonanie przewiertów sterowanych na linii E65 Gdynia - Warszawa,

………………………………..
(podpisy osób uprawnionych)
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