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Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………….…………….

fax:……………….……………….

REGON: …………………………….

NIP: …………….………..…….…
Do :
Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach
ul. Wiejska 3
08-200 Łosice

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług w ramach zamówienia
pod nazwą:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: „PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA – GRANICA WOJEWÓDZTWA – (LEŚNA
PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007 – 2013 Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 infrastruktura drogowa
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28.01.2010r. nr ogłoszenia 197972010, na stronie internetowej Zamawiającego www.zdp.losice.pl oraz ogłoszonego na tablicy
ogłoszeń, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ:

1. Cena usługi określonej w przetargu, opisanej w punkcie 3 SIWZ „Przedmiot
zamówienia“ wynosi netto: ........................................................zł , (słownie: ……………………
………………………………………………………………………………………………………)
Podatek: ......%VAT : ...................................zł, (słownie: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………....)
Brutto: .......................................................zł, (słownie: …………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………....)
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w punkcie 4 SIWZ tj. wykonanie
zamówienia na roboty budowlane: do 31.07.2010r.; wykonanie rozliczenia finansowego robót do
dnia 30.08.2010r.
3.Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1. ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
4. Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych.

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
załącznikami, opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz opisem
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a w szczególności dokumentacją budowlaną
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projektami budowlano wykonawczymi i w związku z tym nie wnosimy do nich Ŝadnych
zastrzeŜeń.
6. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
istotne postanowienia i projekt umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, Ŝe czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, Ŝe prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami* / przy udziale
podwykonawców* Następującą część zamówieniem zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(wskazać zakres powierzonych robót)

9. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia niŜej wymienione:
9.1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania,
usług nadzoru nad inwestycjami drogowymi /pkt 6.1.2.SIWZ/ (załącznik nr 6 do SIWZ).
9.2 Wykaz osób które będą uczestniczyć w postępowaniu /pkt. 6.1.3 SIWZ/ (załącznik nr 7 do
SIWZ).
9.3 Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia /pkt. 6.1.3ppkt a SIWZ/ (załącznik nr 8 do SIWZ).
9.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp. /pkt. 6.1.1.SIWZ/ (załącznik nr 5.1 do SIWZ).
9.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy /pkt. 6.2.1
SIWZ/ (załącznik nr 5.2 do SIWZ).
9.6. Polisa lub inny dokument potwierdzający Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności /pkt. 6.1.4 SIWZ/.
9.7.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy /pkt 6.2.2 SIWZ/
9.8. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /pkt.6.2.3 SIWZ/.
9.9. Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /pkt.6.2.4 SIWZ/.
9.10. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8
ustawy/ pkt. 6.2.5 SIWZ/.
9.11. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy /pkt. 6.2.6 SIWZ/.
10. Niniejszym informujemy ze informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od
...................... do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
11. Oferta została złoŜona na ................... ponumerowanych stronach.

.............................................................................................
podpis osoby/lub osób upowaŜnionych do występowania
w imieniu Wykonawcy

………………………………
(miejscowość, data)

*- niepotrzebne skreślić

