Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr … do umowy ............................... z dnia....................)
…………………………………………………………..
(miejscowość i data)
……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
NIP ………………………………………………...
REGON …………………………………………..
KRS ………………………………………………...
tel: ...................................................
fax: ..................................................
FORMULARZ OFERTOWY

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
Odpowiadając na ogłoszenie wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg
wojewódzkich (sprawa nr WZP-272.10.2016), zgodnie z wymaganiami określonymi
w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż:
1.
a) Oferujemy wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia za cenę:

Poz.

1.
2.
3.
4.
5.

Zadanie
Równość podłużna i poprzeczna
nawierzchni
Fotorejestracja powierzchni jezdni i
pasa drogowego.
Współczynnik
tarcia
warstwy
ścieralnej.
Pomiary ugięć nawierzchni.
Badanie konstrukcji nawierzchni
za pomocą systemu geordarowego.

Cena jednostkowa
za km pasa
jezdni/zł, szt./zł
brutto

Liczba km/szt.

1129 km i 230 m
1129 km i 230 m
1129 km i 230 m
1129 km i 230 m
1129 km i 230 m

Wartość usługi
zł brutto

Wykonanie
odwiertów
w
nawierzchni drogi
Wykonanie
odwiertów
na
poboczach dróg
Laboratoryjna ocena właściwości
materiałów pobranych z poboczy
dróg i pod nawierzchnią dróg

6.
7
8.

1150 szt. na 1129
km i 230 m
2300 szt. na
1129 km i 230 m
1129 km i 230 m

Razem brutto
b) Oferujemy wykonanie dodatkowego przedmiotu zamówienia (prawo opcji) za cenę:
Poz.

Zadanie
Wykonanie
dodatkowych
odwiertów na poboczach dróg

1.

Cena jednostkowa
za odwiert

Liczba km/szt.
1000 szt.

Wartość usługi
zł brutto

* (należy

zapoznać się z
zastrzeżeniem zawartym
pod tabelą)

Laboratoryjna ocena właściwości
materiałów pobranych z poboczy
dróg

2.

1000 szt.

* (należy

zapoznać się z
zastrzeżeniem zawartym
pod tabelą)

Razem brutto

*

(podana ilość jest ilością prognozowaną służącą do obliczenia ceny ofertowej, zamawiający
zastrzega, iż faktyczna ilość odwiertów uzależniona będzie od faktycznych potrzeb opisanych w
warunkach skorzystania z prawa opcji)

Łącznie cena ofertowa (cena łącznie za podstawowy i dodatkowy (prawo
opcji)
przedmiot
zamówienia)
……………………………………………………….. zł. brutto
Cena ofertowa słownie ………………………………………………………………………. zł.
Oświadczamy, że skrócimy termin realizacji zamówienia o 14 dni kalendarzowych dla każdego
etapu zamówienia.
Oświadczamy, że nie skrócimy terminu realizacji zamówienia o 14 dni kalendarzowych
dla każdego etapu zamówienia.
(należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź, w wypadku w którym wykonawca nie dokona
wykreślenia niewłaściwej odpowiedzi lub wykreśli obydwie zamawiający uzna, iż wykonawca
taki nie oferuje skrócenia terminu.)
Oświadczamy, że przeprowadzimy wizualną ocenę poboczy w zakresie opisanym w OPZ/
Oświadczamy, że nie przeprowadzimy wizualnej oceny poboczy w zakresie opisanym w OPZ.

(należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź, w wypadku w którym wykonawca nie dokona
wykreślenia niewłaściwej odpowiedzi lub wykreśli obydwie zamawiający uzna, iż wykonawca
taki nie oferuje wizualnej oceny poboczy.)
2. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w dwóch etapach:
Etap pierwszy musi zostać zakończony w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy –
chyba, że wykonawca w swojej ofercie wskaże termin krótszy.
Etap drugi musi zostać zakończony w terminie do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy –
chyba, że wykonawca w swojej ofercie wskaże termin krótszy.
2. Oświadczamy, że cena uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia i czynności
związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w SIWZ. Wskazana cena stanowi
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oraz stanowiącymi jej integralną część załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji
zawartych na stronach ……………….., oznaczonej napisem „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.
8. Oferta została złożona na ....... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ........
do nr............. (uwaga - na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze,
oświadczenia, zaświadczenia itp.)
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Odpis z właściwego rejestru,
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. pkt 4-8 i 10 i 11 ustawy,
Aktualną informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy,
Wykaz wykonanych głównych dostaw,
Wykaz narzędzi
Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom,
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy,
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,
Inne: ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........................................................................................................................
podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:
Jeśli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem.

