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                                                 Załącznik nr 1 do SIWZ

 OFERTA Nr ............*

                                                               Do
Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                 w Łosicach
                                                                               ul. Wiejska 3,
                                                                                08-200 Łosice

1. Nawiązując do ogłoszenia o wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, oznaczonym
Nr sprawy: ZDP-1.343-06/DE/2010, opublikowanym Biuletynie Zamówień Publicznych  na stronie
internetowej portalu internetowego Urzędu zamówień Publicznych i stronie internetowej
Zamawiającego http://www.zdp.losice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych,
na :
-  dostawę emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg
do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych
nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2010r.,  zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

2. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem w trybie przetargu nieograniczonego
za następującą cenę jednostkową:

cena jednostkowa brutto: .......................................  zł/tonę
(słownie: ................................................................................................................................zł /tonę)
podatek VAT (22%): ....................................zł/
(słownie: ................................................................................................................................zł/ tonę)
cena jednostkowa netto: ............................... zł/tonę
(słownie: ................................................................................................................................zł /tonę)

Wartość całości zamówienia brutto: ................................. złotych.
(słownie: ……........................................................................................................................……..zł)
podatek VAT (22%) : ....................................... złotych
(słownie: …………………............................................................................................................... zł)
wartość netto: ............................................... złotych
(słownie: ........................................................................................................................................zł)

Zobowiązujemy się do dostawy emulsji w ilości niezbędnej do wykonania remontów cząstkowych
nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2010r. w ilości 80 Mg od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2010r.  Dostawy emulsji będą realizowane sukcesywnie
w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego w jednorazowej dostawie nie większej niŜ 4 tony.
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3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń.

4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

5. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

6. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

7. Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.).

8. Wzór umowy (zał. nr 2)  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy w przypadku
przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty lub zaświadczenia wymienione  w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

           Pieczęć Oferenta

                                                                                                                Podpisano:

                                                                                                                                             ...................................................................................

                                                                                                    /upełnomocniony przedstawiciel/

                                                                                 ...................................................................................

                                                                                                                                        /adres/

                                                                                  .................................................................................

................................................................... dnia ........................................................

*) - wypełnia Zamawiający


