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Załącznik nr 2 do S.I.W.Z.  
 

Formularz Ofertowy 
 
            ZAMAWIAJ ĄCY 
 Zarząd Dróg Powiatowych 
      ul. Gen Hallera 54 
        63-300 Pleszew 
          tel. 062 74 27 216 

 
WYKONAWCA: / nazwa Wykonawcy/ 

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

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

/ adres /........................................................................................................................................................... 

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

/telefon; fax;/...................................................................................................................................... 

/numer konta/     ................................................................................................................................ 

/bank/           ...................................................................................................................................... 

/osoba upowaŜniona do kontaktów/                                      

............................................................................................................................................................................. 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: 
remonty cz ąstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na  terenie Powiatu Pleszewskiego przy 
uŜyciu recyklera  
 
A. Oferujemy wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Pleszewskiego przy uŜyciu recyklera zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  za cenę: 
 

Lp Rodzaj robót Podstawa 
wyceny 

J.m. Cena jedn.            
1 t 

wbudowan
ej masy 

Przewidywana 
ilość 

wbudowanej 
masy (t) 

Wartość  
netto 
/zł/ 

kol. 5x6 

Podatek  
VAT  
..........% 

 

Wartość 
brutto /zł/ 

 
 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. cena wykonania 
remontu 
cząstkowego 
nawierzchni  

 
Kalkulacja 
własna 

  t  150,00    

 

Słownie wartość robót brutto .................................................................................................................... 

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

w tym podatek VAT  ......%     ............................................. 

Słownie: .................................................................................................................................................... 

B. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia /dokumentami/ i nie 
wnosimy zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskaliśmy informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
 
C.   Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert , a w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych. 
 
D.  Oświadczamy, Ŝe załączony do Specyfikacji wzór umowy (załącznik nr 3) został przez nas parafowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
E. Oświadczamy, Ŝe udzielamy Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 
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G. Informujemy, Ŝe do oferty załączone zostały następujące dokumenty  i załączniki: 
 
 
L.p.  Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy  Uwagi  Dokument zał ączony*  

1. Wypełniony formularz ofertowy zał. nr 2. do S.I.W.Z. 
 

2. Oświadczenie Wykonawcy  o spełnieniu 
warunków, o których mowa w art. 22 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz o tym, Ŝe 
zapoznał się z warunkami zamówienia  i w pełni 
je akceptuje 

zał. nr 1 do oferty 
 

3 Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  – formalne przesłanki 
wykluczenia wykonawcy 

Załącznik nr 2 do oferty 
 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcze śniej ni Ŝ 6 
miesi ęcy przed upływem terminu składania 
ofert 

data wystawienia: 

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

wystawiono przez: 

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

 

 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawcy nie zalegają  z opłaceniem podatków 
wystawione nie wcze śniej ni Ŝ 3 miesi ące 
przed upływem terminu składania ofert  

data wystawienia: 

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

wystawiono przez: 

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

 

 Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub 
KRUS wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 

data wystawienia: 

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

wystawiono przez: 

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

 

5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia 
narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 
Wykonawca  

 zał. nr 3 do oferty 
 

 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat 
robót budowlanych, o których mowa w pkt 6.2. lit. 
b) specyfikacji 

zał. nr 4 do oferty 
 

6. Parafowany i zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3 do S.I.W.Z. 
 

7. Inne załączniki: 

 

  

* zaznaczyć X, jeśli dokument został załączony lub wpisać „nie dotyczy”, jeśli nie odnosi się do Wykonawcy. 
 
 
 
 
 

Dnia  ...........................                                                       ..................................................................                          
          Podpisy osób uprawnionych do składania  
             oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy                                                                                          


