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Rozdzisl A
INSTRUKCJA DLA OTERENToW

1. Informacja o dokumentach, jakie maj4 dostarczyi oferenci
2. Spos6b przygotowania oferty
3, Krl'teria kwaiifikacyjne oferty
4. Ocena ofert
5. Wymagania dotycz4ce wadium oraz zabezpie.czenia nale21'tego wykonania umowy
6. Miejsce i termin skladania ofert
7. Opis sposobu u&ielania ryjaSnief dotycz4cych Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6wienia oraz odwi aAczene, czy zamierza siQ zwolac zebranie Wykonawc6w
8. Termirq do Lt6rcgo oferent bQdzie zwiqzany zlozon4 ofert4
9. Miejsce i termin otwarcia ofert
10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
I l. Nazwisk4 stanowiska shtbowe oraz spos6b porozumiewania siQ z pracownikami

zamawiajecego, uprawnion)'mi do bezpo5rcdoiego kontaktowania siq z oferentami
12. Srodki odwolawcze dostQpne dla ofercnta w trakcie procesu pzetargowego
13. Powiadomienie o wyniku postgpoeania przetaxgowego
14. Formalno6ci, jakie powinny zostai dopehione po zakofczeniu przetalgu w celu zawarcia

umowy.

l. Irforpacis o dokumcpbcb. irkie mris dostarczvd ofererci

1.1. Do przetaxgu mogq pflyst4pi6 wylpznie ci oferenci, kt6rry spelniaje warunki art, 22
ustawy z dnia 29 stycania 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163)
1.2. OfedQ stanowi formularz ofertowy oraz irme dokumenty, potwierdzajace spehrienie przez
ofercnta *lmaganych warunk6w. Kazdy ofercnt moZe doirye jedn4 ofedg, nie dopuszcza sig
skladania ofert wariantowych. Aby oferta byla komplema naleZy 2102T6:
1.2.1. WIT€hiony i podpisany 'FORMULARZ OFERTOWY', (kt6rego wzorzec
przedstawiono w rozdziale "E" niniejszej Specyfikacji Istotrych Warunk6w Zam6wienia),
\Nraz z Zatqczt\ikiem N I "Oiwiadczenia oferenta", zadwiadczenie o.az wypelniorc wszystkie
zal4caniki wymagane pnez Zunadqqcego:

al Za-swladczrl��tie z wla5ciwego organu lejesfowego, i€ Oferent jest uprawniony do
wyst€powania w otrrocie praunyn (oheslajrce formg praun4 lub status prawny,
miejsce rejestracji oraz siedzibe, itp.);

Urzga.' Dokument w)'rnieniony w pk1. (a) moze byd przedstawiony w formie oryginalu lub
kopii poswiadczonej za zgodrLo# z oryginalem przez upowahiona do tego insgtucje lub
nolarnusza

2, SDosdb Drzvsotowrnia ofertv

2.1. Oferta powinna byd 4odna z zasaAani okeslonymi w ustawie z dnia2g stycznla 2004 r.
Prawo zamdwieri publicznych, oraz z *ymienioqrni ni2ej warunkami dodatkowymi.
2.2. Oferta musi miec formg pisemn4 i powinna byd sporzqdzona w jpzyku polskim, w sposob
tn"€ly (np. na maszFie do pisani4 komputerze, dlugopis€m lub niescieraln),rn atramefltem).
2.3. Oferta oowinna zawieraC:
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a) imig, nazwisko, firmq, nazwg i dokladny adres oferent4 datQ spoz4dzenia oferty oraz imig
i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w postgrowaniu p.zerargowym;
b) rszystkie wynagane dokumenty, o$wiadczenia i zal4cztnkj, zgodnie z przedstawionym
powyrEj wykazem;
2.4. Dokumenty powinny by6 sporzqdzone zgodnie z przedstawioq,rni przez Zamawiajqpego
wzorcami - zal4cznikami (zamieszczonymi w Rozdziale "E" niniejszej Specl'fikacji).
2.5. Odpowie&i muszq byi u&ielone na wszyslkie p)'tania zawarte w zalqczrikach.
2.6. Ie2eli zabrakaie miejsca nale2y dol4czy6 dodatkowe strony,
2,7, Nalezy ponumerowai ka2d4 ze saon w miejscu do tego przeznaczonlm w prawym
g6rnym rogu na kazdej st oni€ (wg wzoru podanego w Rozdziale "E" niniejszej Specynkacji).
2,8. lezeli p)'tanie postawione w zalqgzniku aie dotyczy ofer€nta, naleiry wpisad "nie

dotycry",
2.9. OfertQ nalerry pisad w jednym ciqgq nie pozostawiajec miejsc nieDypelnionych i
zaopatrzyi na kofcu wlasnorgcz4.rn podpisem oferenta b{di os6b rnaj4cych prawo zaci4gai
zobowi4zania w jego imieniu.
2.10. Popmwki w oferaie musz4 by6 naniesione w spos6b cz)'telny i om6wione w uwa&e
zaopatrzoaej wlasnorgcznym f'odpisem oferenta lub osoby upowa2nionej. Niedopuszczalne
jest wymazFanie, korcktorowanie i dokonlwanie innych podobnych czynnosci. Poprawki
q& i liczb nalezy pisad wyrazami.
Brck zas1dzf,.zsnia Oferenta w odniesieniu do informacji, o kt6rych mowa powyzej, ze nie
mogq byd one udostQpnione irmym uczestnikom postppowania lub zlozenie Oferty w jednej
czg$ci bpdzie skutkowalo przyjgciem pnez Tanawiajryego, 2e treie Oferty, wszelkich
oiwiadczef i zaiwiadczeti skladanych przez Oferenta jest jallrta i moze zostad udostfltniona
innym ucz€stnikom postQlrowania.
2.I2. Ofetta nalezy uniescii w zamknigtej, zapieczQtowanej kopercie, z umieszczonym na
niej adresem oferenta i napisem , Ofertr n8 dost&wt kiuszyw 't -Ofertenalertf zabezpieczy'
w sposob nie budz4cych zadnych waQliwoSci, co do mozliwodci jej wczedniejszego otwarcia
lub ujawnienia tr€Sci oferty przez osoby deupowarnione.
2.13- Dopuszxza siQ pned terminem otwarcia ofert, modyfikacjg lub wycofanie wczeSniej
zlozonej oferry. W takim wlpadku oferent sklada pisemne oSwiadczenie o modyfikacji lub
wycofaniu swojej oferty, Kaida modyhkacja lub pismo wycofujqce oferta powinno byi
zapieczQtowane wedlug zasad obowi4zuj4cych przy skladaniu ofert Grzy czlm koperta musi
byd opatrzona dodatkowym napisern: "modyfikacja" lub "wycofanie"),

2,14. Zadna oferta nie zostanie zmieniona po teiminie skladania ofeft, pod rygor€m
wykluczenia z p.zeiargu.
2.15. Bez wzglEdu na wynik prz€targu wszelkie koszty zwiq;zane z przygotowaniem i
zlozeniem oferty poni€sie oferer|t. Ofercnt takze pokryje koszty lustracji terenu p.ac.

3. Krvterir kwdifikscvine ofertv

3.1. Oferta bEdzie podlegac ocenie po spelnieniu formalnych wlmog6w okreSlonych w
rozdziale A ust. I i 2 oraz spelnieniu nast€puj4cych minimalnych kqteri6w kwalifikacyjnych:

> Oferent w)Tazi zgod€ rla 30 * dniowy temin platnosci od daty dor€,czenia fakh.ry do
siedziby Zamawiaj4cego

g@s-e@

4.1. Przed dokonaniern oceny ofed, wszystkie oferty zostanq sprawdzone w celu
stwierdzenia, czy spelniajq wymagania okeslone w dokumentach przetargowych.
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4.2. Wyl1ca:.ie zakwalifikowane oferty (spehriaj4ce wszys&ie wyrnogi formalne oraz
minimalne kqteria kwalifikacyjne) b9d4 oceriane na podstawie danych przedstawionych w
FORMULARZU OFERTOWYM, wediug jednego k4terium: ceny brutto.
4.3. KazdA ofert€ niespehiaj4c4 warunft6w formalnych (zawartych w rozdziale A ust. I i 2
niniejszej Specyfikacji oraz w zalqczniku Nr I "OSwiadczenia oferenta" do FORMULARZA
OFERTOWEGO) oraz minimalnych kryteri6w kwalifikacyjnych (okrcSlonych w rozdziale A
ust. 3) odrzuca si€.
4.4. Zerr.avajryy WYKLUCZY z postqpowania uczestnikdw, kt6rzy wykonl,vrali czynnoici
z\i4z \e z przygotowaniem prowadzonego postQpowania lub poslugiwali sig w celu
sporz4dzenia oferty osobami uczestnicz4crrni w dokon)'*aniu tych czynnosci, z wyjAtkiem
autoi6w miejsco\rych plan6w zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotgm
postQpowania o udzielenie zam6wienia sA prac€ piojektowe *1,nikaj4ce z miejscowych
plan6w zagospodafowania przestrzemego, sporzqdzonych przez tych autorow; nie zlozyti
odwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu lub dokument6w
potwierdzaj{cych spelnianie rych warunk6w; zlozyli nieprawdziwe informacje maj4ce uplyw
na wynik prowadzonego postQpowania; nie wniesli wadium, w tym r6vniez M przfdfu2ony
okrcs zwiezatria ofertq lub nie zgodzili sig na przedluzenie okesu zwiqzvia ofert1
4.5. Zamawiaj4cy odrzuca oferte, jezeli:

I ) j est niezgodna z ustaw4 Prawo zam6wieri publicznych;

2) jej heSd nie odpowiada tredci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamdwienia;

3) jej zlozenie stanowi czyn rieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera ra24co niskA cenQ w stosurku do przedmiohr zam6wienia;

5) zostala zlo2lona przez wykonawcE rrykluczonego z udzialu w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia;

6) zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, kt6rych nie moina pop.awii na podstawie
ad. 88 ustawy Prawo zam6wierl publiczryc[ lub blgdy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w t€rminie 7 dni od dnia otrztmania zawiadomienia nie zgodzil siE na
poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny:

8) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepis6w.

Twnawiaj4cy zawiadamia r6wnoczesnie wszJstkich wykonawc6w o odrzuceniu ofert,
podajqp uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.6. Zamawiaj4cy przyzna zam'wienie oferentowi, co, do kt6rego oferty ustalono, i2
odpowiada ona wymaganiom prz€dstawionym w dokument4ch przetargowych i kt6ry
zaoferorral najnizsz4 cenQ ofertow4

5. Wvmsqrnie dotvczace wadi[m i z&b€zpieczenir ndEZvteso wvkotr&nir umosry

5.1. Zamawiaj4cy nie przewiduje uplacania wadium i zabezpieczenia nalez),lego vykonania
umowy

6, Mieisce i termin skladania ofert

6.1l . Miejsce skladania ofed: siedziba Zalnaliaj4ce-go. to jest Zarzqd Dr6g Powiatorych
Wolomin uL Kobylkorski h $ godzidach fl- l$r.
6.2. Termin skladania ofert uptt'wa dnia 16,03.200?r o godzinie 1050.
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6.3, Oferty zlozone po terminie zostarq zlrr6oone bez otwierania.
6.4. Ofedy moZna dostarazyi poczt4 lub osobiscie (potwierdzenie przyjqcia powinno by6
zawsze podpisane prz ez Z,anewiaJqcego).

7. Oois soosobu u&ielania wvia5niei dotvczacvch Soecvfikacii lstotnvch Warunkr6w
Zam6wienia oraz oswiadczenie czv zamierza sie zwola6 zebranie dostawc6w i
wvkonrwc6w

7.1. Wyja6nienia udzielane bQd4 w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 styczl],ia 2004 r. Prawo
zam6wieri publicznych, co oznez4 2e Zuwwiaj4cy odpowie niezwlocznie na kazde
zapytanie dotyczqpe Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wieni4 przesylaj4c jednoczednie
tlesd wyjainieda wszystkim, ktorym dostarczorp niniejsze SpecyfikacjQ Istotnych
Warunk6w Zam6wienia (bez ujawniania ir6dla zapytania), chyba" 2e pro5ba o wyjaSnienie
specyfikacji $plynala do Zamawiajpego na oniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert.
7.2. W szrzeg6lie uzasadnionych przlpadkach Zamawiajryy zastrzega sobie prawo do
zrnodyfikowania tre3ci dokument6w zawierajqcych SpecyfikacjE Istotnych Warunk6w
Zam6wienia - dokonane uzupelnienia przekazuje sig niezwlocznie wszystkim ofer€ntom i jest
to dla nich wi424ae.
7.3. Zamawiaj4cy nie pp€widuje spotkania z ofer€ntami-

8.1. Termin zwigania ofed4 uplywa po 30 dniach liczqc od terminu skladania ofed

9. Mieisce i termil otwarcia ofert

9.1. Otwarcie ofen nast4lti niezwlocznie po uplywie ostatecarcgo terminu skladania ofert
okeslonego w rozdziale A ust. 6.2 niniejszej Specyfikacji, o godz llo w siedzibie
Zamawlajryego, Zarz$ Dr6g Powiatowych Wolomin ul. Kobylkowska la pok6j ff 8.
9.2. Otwarcie ofert jest jawne.

10. lpformrcie o trybie otwarcir i ocetrv ofert.

10.1. Otwarcie ofert nastqlri w nastapujecej kolejnoSci:
a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...'.
b) ofedy z napisem "ZMIANA OFERTY...";
c) pozostale oferty zgodnie z kolejnoSciq ich zlozqfia,
10.2. Zamawiaj{cy b€dzie oglaszal przy otwiemniu ofert informacj€ zgodnie z an. 86 ustawy
Pmwo Zam6wiei Publicznych, oraz inne szczeg6ly,kl6re zarnauJiajqcy vzna za islotjre.

11. Nrzwilko stsnowisko sluzbowe orobv upnwnion€i do bczDoSrednieso
kotrt&ktowatria sie z oferetrtami

I l.l. Osob4 upowaznionq do kontakt6w z oferentami jesl Brcnislawa Borkowska, inspektor,
05-200 Wolomin ul. Kobylkowska la" tel. (O 22'176 19 40).
I 1.2. Jakiekolwiek pr6by wpfrvania przez ofercnt^ na declzje Zamawiaj{cego, dotyczqce
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13.1. Oferenci, kt6rych prawny interes zostal naruszony w rczoltrcie zlamaria przez
Zanawiaj4cego zasad pneprowalzatia zamitwierl, okre5lonych w ustawic Prawo zam6wiei
p\bliczrrych z dt 29.01.20Mr. maj{ prawo odwolania siq zgodnie przepisami zawadymi w
Dziale III Roz&ial2 wyzej wlnienioncj Ustawy.

13. Powi.dopicnie o wvtriku postepowrnir Drzetargowego

2. I . Wytik przetdgu zostanie ogloszony na tablicy infomacyjnej ZamawiEpego , Zttz\d
Dr6g PowittorTch Wolomin ul. Kobylkowska h .
2.2. Wybturry oferent zostanie powiadomiony przaz Zarnairajryego listem polecon]'m na
adres poda[y przez oferenta w jego ofercie, niezwlocaie po ogloszeniu wynik6w przetargu i
wezwany do podpisania umowy.

14. Formalno3ci iekie towinnv zostad doneloione oo zakoriczeniu nrzetarsu w celu
ztwtncit umo*"y

14.1. Umowg zawiera siQ w trybie zgodnym z art. 94 ustawy z dnia29 stycznia20'4 r, PI?wo
zam6wiei publicznych

15. Srodki ochronv orawnei

l5.l.Sro<tki ochrony prawn€j okeSlone w niniejszym dziale przyslugujq wykonawcom i
uczestnikom konkursu, a takze imym osobom, je2pli ich inieres plawny w uzyskaniu
zam6wienia doznal lub moze doaac uszczerbku w wyniku n ruszenia przez zamawiajqpego
przepis6w ustawy.

15.2. Przgd upb'r em terminu do skladania ofert w przwadku naruszenia przez
zamawiaj{c€go przepis6w ustawy Srodki ochrony prawnej przyslugujq 6wnie2
organizacjom zrzcszajryyrn wykonawc6w wpisanym na listg oiganizaaji uprawnionych do
wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej, prowadzon4qez Preztsa Ur4dl.

15.3. Przez oryanizacje nznszajqce wykonawc6w, o kt6rych mowa w ust. 2, nalezT
rczurniei podnioty dzialaj{ce na podstawie przepis6w o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiosle;

3) samorz4dzie zawodowym nielc6rych przedsiqbiorc6w;

4) organizacj ach pmcodawc6w;

5) samorz4dach zawodowych architekt6w, iDzynierow budownictlE oraz urbanist6w.

15.4. Wpisu na liste, odmowy wpisu lub skreslenia z listy, o kt6rej mowa w ust. 2, dokonuje
Prezes UrzQdu w drodze d€clzji administracyjnej.

15.5. Lista oryanizacji, o h6rej mowa w ust. 2, podlega ogloszeniu w Biuletynie Zam6wief
Publicznych.
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Rozdzial B
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. OkreSlenie przcdmiotu zamdwienir

I . L Przcdmiotcm zam6wicnia jest dostawa kruszyw z transportem na rniej sce budowy.
Dostawy bgd4 realizowane w ilofuiach i terminach uzgadnianych kazdotazowo ptzez
Zarz4d Dr6g Powiatowych z terminem realizacji do 30.04.2008r.
Na zqdanic Zamawiajqccgo Wykonawca zobowiqzany bqdzie dostarczy6 wymagane
prawem aprobaty techniczne. atesty na dostarczone krusz)nva.

Rozdzial C
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertv
l.l. Ceny nalezy podawad w ZLOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposob mo2c
spowodowad odrzuccnic ofcrty).
1.2. Ce[a olertowa powinna obejmowa6 kompletne wykonanie pzedmiotu zdm,iwienia
oke6lonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacii
1.3. Przy wycenie rob6t w celu okrellenia ceny oI-erlowej. oferent sprawdzi dokumenty
przetargowe.
1.4. Zamawiajqcy nic przcwidujc prowadzcnia aukcji clektronicznej w celu wyboru
naj korystniei szej oferty,
1.5. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postQpowaniu
1.6. Pozostale warunli zostaly pzcdstawionc w rozdzialc D ninicjszcj specyfikacji.

Niniejsz4 Specyfi kacjQ lstotnych
Warunk6w Zam6wienia zatwierdzil

Macicj Urbanowski

Starosta Powiatu Wolominskiego

Wolomin. dn 2007,02.26

Adres: 05-20 Wolomin ul Pr4dzytiskiego 3 www.powiat-wolominski.pl
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FORMULARZ OFERTOWY

srona

Rozdzial D
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

L 1. Zarnawiajqcy zleca dostawg, a Wykonawca zobowi4zuje sig dostarczy6
Zamawiajqcemu na miejsce budowy kruszywa odpowiadajqce wymaganiom
normy PN-78/806714,32 w ilosciach i rodzaju uzgodnionych kazdorazowo
przez upowaznionego pracownika Zarzqdu Dr6g Powiatowych.
2. Dostawa partii kruszyw nastro)i na podstawie przekazanego Wykonawcy
t'axem zlecenia okre5laj4cego rodzaj, iloSci i miejsce dostawy, osob4
upowa2nion4 do podpisywania zlecenia.jest Pan Waldemar Jeznach.
3. Dokumentem przekazania partii k-rusz5,'w bEdzie dokument WZ podpisany
przez przedstawiciela ZDP, osobami upowa2nion).,rni do podpisu WZ s4
pracownicy Zarz4du Dr6g Powiatowych.
4. Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia aprobat, atest6w wymaganych
obowiqzuj4cymi przepisami prawa w ci4gu trzech dni od daty przekazan\a
pr o lby przez Zamawiaj Ecego.
ll. Strony ustalily temin realizacji umowy do dnia 30.04.2008r
III. 1. N,qcz;'a wartodi umowy nie mo2e przehoczyc kwoty

. .  z l  (  s t o w n i e :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
brutto w tym podatek naliczony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
Umowa wygasa w dniu przekroczeniajej lqcznej wartoSci.
2. Wynagrodzenie za. poszczeg6lne asofiymenty zostalo ustalone w ofercie z
d n i a  . . . . . . . . . . . . ,
3. Nale2no56 za dostarczone kruszpvo Zamawiajqcy przekaZe na konto
Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez WykonawcQ, w terminie
30 dni od dnia dorqczenia faktury do siedziby Zamawiqqcego i stanowi iloczyn
ceny jednostkowej i iloici dostarczonego kruszywa.
4. Strony ustalaj4 jednomiesigczny okres rozliczeniowy
IY. Zamawialqcy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

Upelnomocniony przedstawiciel
Przedsigbiorstwa

( podpis i pieozei)
Data:
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1. w przypadku odstq)ienia od umowy z przyczyn, za kt6re ponosi
odpowiedzialnoSi Zamawiajqcy w wysokodci 10 %o wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy,
V. l. Wykonawca zaplaci Zamawiajecemu kary umowne:
1) w przypadku odst4pienia od umowy z ptzyczyn, za kt6re ponosi
odpowiedzialno6c Wykonawca - w wysokoSci 20%o wynagrodzenia umownego
za przedmiot umowy.
2) za zwlokg w dostawie paxtii Wykonawca zaplaci karq w wysokoSci 0,202
warto5ci brutto parlii dostarczonej z op6Znieniem. Wykonawca jest w zwloce od
uplywu terminu ustalonego w ka2dorazowym zleceniu.
Vl. 1. JeZeli w toku czynnoSci odbioru zostane stwierdzone wady:
2. Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawcq o wadach przedmiotu umowy
natychmiast po ich stwierdzeniu.
3. Wykonawca zobowiqzany jest nieodplatnie dostarczy6 now4 pafiiE kruszyw
w asortymencie i iloiciach zam6wionych przez Zamawiaj4cego w terminie I
dnia od daty powiadomienia Wykonawcy o wadliwoSci pafiii.
Vll. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nast4pii mogq jedynie w formie
pisemnej pod rygorem niewa2no5ci, na podstawie aneksu podpisanego przez
kazde ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie
wtaSciwe przepisy prawa.
3. Ewentualne spory mogEce wynikr4i migdzy stronami rczslrzygal bEdzie sqd
wla6ciwy miejscowo dla siedziby Zamavviajecego.
4. Niniejsza umowa zastala sporzqdzona w trzech jednakowych egzemplarzach,
z czego dwa egzemplarze przezrraczaute sq dla Zarrawiajqcego, a jeden dla
Wykonawcy.

Upelnomocniony przedstawioiel
PrzedsiQbiorstwa

(  podpis ipiecz(c)
Data:

A&es: 05-20 wolomin ul Pr4dzymkiego 3 www.powiatwolominski.pi
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FORMULARZ OFERTOWY
Oferent:
l. Zareiestrowana nazwa Przedsiebiorstwa:

J. Numer tclelonu .

2. Zareiestowanv adres Przedsiebiorstwa:

4. Numer faksu:

5. Adres e-maii:

6 .  Numer  konta  banho\  ego:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OFERTA

oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za ceny jednostkowe :

Sredn ia  cena bru t to  . . .  . .  . .  . .  . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .  z l

Slownie:

Srednia cena netto: . .  . . . . .  . . .  . . .  zl

Slownie:

Upelnomocniony przedstawioiel
Przedsigbiorstwa

( podpis i pieczai)
Data:

Adres: 05-20 Wolomin ul Prqdzynskiego 3 www.powiat-wolominski.pl
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FORMULARZ OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp Rodzaj kruszywa Jm i lo56 cena
neto

warto56
netto

wartos6
brutto

piasek kopalniany t
2 piasek podsypkowy t 1

piasek sortowany 0-2 mm t I
piasek wiSlany sortowany t 1

5 Skrywa t 1
o posp6lka t 1
7 zwir sortowanv 2-8 mm I 1
8 zwir sortowanv 2-16 mm t 1
9 Ziemia -  humus t 1

RAzEM
Srednia cena ( suma pozycji dzielona
przez 9)

tJpelnomocniony przedstawicicl
PrzedsiQbiorstwa

( podpis i pieczgi)

Adres: 05-20 Wolomin ul Pr4dzyiskiego 3 www.powiat-wolominski.pl
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O3wiadczenia oferenta

Oiwiadczamy, ze:
l) wyrazamy chQi uczestnictwa w przeta-rgu nieograniczonym, prowadzonym pzez
Zamawiajqcego inie wnosimy sprzeciw6w do Specyfikacji Istotnych Warunl6w
Zam6wienia.
2) spelniamy warunki udzialu w postQpowaniu ( art., 22 ust I ustawy Prawo ,,am6$iei
publicznych)
a. posiadamy uprawnienia niczbqdne do wykonania dzialalnoSci lub czynnoici okreSlonych w
spccyfikacii isloln)eh \ arunlo\ ,,amo\ ienja:
b. posiadamy niezbqdnq wiedzq i doSwiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym
i osobowymi zdolnymi do wykonania zam6wienia;
c. znajdujemy siQ w s)4uacji ekonomicznei i finansowei zapewniaj4cej wykonanie
zam6wicnia;
d. nie podlegamy wykluczcniu z postQpowania o udzielenie zam6wienia na podstawie a . 24
3) zapoznalismy siQ ze szczeg6lowymi warunkami pzetargu zawartlmi w Specyfikacji
lstotnych Warunk6u, Zamdwienia i 2c przyjmujemyje bez zastrzezei;
8) uwazamy sie za zwiezanych ofert4 do teminu waznoSci oferty, wskazanego w Spccyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia i zobowiqzujemy siE, w razie utrzymania siQ przy
przetargu, podpisai umowQ;
9) posiadamy wszystkie informacje niezbgdnc do przygotowania oferty i wykonania prac u
wymaganym czasrc;
l0) nie zlozyli6my nieprawdziwych informacji majqcych wplyw na wynik prowadzonego
postqpo*ania;
11) Upowa2niamy Powiat Wolominski lub jego upowa2nionych przedstawicieli d<r
przeprowadzenia wszelkich badan majqcych na celu sprawdzenia od\\'iadczen, dokument6w i
przedlozonych inlbrmacji oraz do wyjasnienia linansowych i tecbnicznych aspekt6w tego
zgloszenia. Dla tych celow upowazniamy kazdq osobg publiczn4 bank lub przcdsipbiorstwa
wymienione w naszlm 'FORIvIIILARZU OFERIOWYM" do dostarczenia stosownei
inlbrmacji i tznanej przez Zrunawiajqcego za koniecznq i wymaganq w celu sprawdzenia
o6wiadczeri i informacji zawartych w naszej ofercie.

Upelnomocniony przedstawiciel
PrzedsiQbiorstwa

( podpis i pieczgi)
Data:

Adres: 05-20 Wolomin ul Pr4dzyriskiego 3 www.powiat-wolominski.pl
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ZAL,{CZNIK rn 1 "OSwiadczenia oferenta"

FORMULARZ OFERTOWY

strona

13) Nazwiska i stanowiska os6b, z kt6rymi mozna siQ kontaktowa6 w celu uzyskania dalszych
informacji, jezeli bqdq wymagane, podaje siq ponizej:

14) Nazwiska os6b, kt6re w imieniu Wykonawcy przy utrzymaniu sig przy przeLifgu
podpisze umowQ:
l .

2.

15) Wyrazamy zgodg na realizacjq faktur w terminie do 30 dni od daty zlozenla
faktury w siedzibie Zamawiajqcego.
16) Oswiadczamy, iz tajemnicQ przedsiQbiorstwa w rozurnieniu przepis6w o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, kt6re ni€ mogA byi udostQpnione innym ucz€stnikom post€powania
stanowi4 informacje zawar-te w ofercie na stonach m ... ... ... .......

Upelnomocniony przedstawiciel
PrzedsiQbiorstwa

(podpis, pieczei)
Data:

Adres: 05-20 Wolomin ul Pr4dzyiskiego 3 www-powiat-wolominski.pl
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