Załącznik nr 1
.......………,

dnia………….2008 r.

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Urząd Miejski w Szczuczynie
ul. Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zakup kostki
betonowej, chodnikowej i obrzeŜy chodnikowych”:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Cena jednostkowa netto
1. dostawę kostki chodnikowej prostokąt „SZARA” o wymiarach: 10*20*6
w cenie……….zł/m2,
cena jednostkowa netto x 1400,00 m2
(słownie:………………………………………….……..),

w cenie ………… zł.

2. dostawę obrzeŜa chodnikowego „SZARE” o wymiarach 6*20*100
w cenie………zł/mb,
cena jednostkowa netto x 1000,00 mb
(słownie:……………………………………………………),

w cenie ………… zł.

RAZEM netto …………………………PLN
(słownie ……………………………………………………………………………...)
Podatek VAT …..%
Cena brutto …………………….PLN
(słownie ……………………………………………………………………………….)

2. Oświadczamy, Ŝe:
- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń,
- uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
- na dostarczone betonowe prefabrykaty udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy.
- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, Ŝe zobowiązuje się do utrzymania stałości cen materiałów przez okres
obowiązywania umowy.

4. Do wypełnionego formularza oferty dołączyliśmy następujące dokumenty:
1)..........................................................................................
2) .........................................................................................
3)..........................................................................................
4).........................................................................................
5) ………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy )

Miejscowość i data
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Załącznik nr 2

………………………., dnia ..…….. 2008 r.

OŚWIADCZENIE
W trybie art. 22 ust. 1 i art. 24
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………… fax. …………………………………………….
e-mail: ………………………………………

Oświadczam, Ŝe:
1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności
z wymaganiami ustawowymi;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163/.

………………………….
( Podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
PROJEKT

UMOWA Nr ……
zawarta w dniu ………………. w Szczuczynie pomiędzy:
Urzędem miejskim w Szczuczynie, przy ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
reprezentowaną przez:
inŜ. Waldemara Szczesnego – Burmistrza Szczuczyna
przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Marii Łepkowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 19.05.2008r., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Dostawa
kostki betonowej chodnikowej i obrzeŜy chodnikowych” na remont nawierzchni „starego”
parku w Szczuczynie w ilości 1 400,00 m2 kostki betonowej szarej oraz 1000,00 mb obrzeŜa
betonowego szarego o parametrach zgodnych ze SIWZ.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na dostawę kostki betonowej,
chodnikowej i obrzeŜy chodnikowych na remont nawierzchni „starego” parku w Szczuczynie
na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze złoŜoną ofertą cenową z dnia …………….., w
wysokości : ……………..…………………. zł. brutto
( słownie: ………………………………………………………………………………)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych zamówienia jeŜeli będą tego
wymagały obiektywne przyczyny techniczne, których nie było moŜna przewidzieć wcześniej.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen materiałów przez cały okres
obowiązywania umowy.

§3
NaleŜność za wykonaną dostawę uregulowana zostanie przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego i protokolarnego odbioru dostarczonego towaru.

§4
1. Oferowana cena nie moŜe ulec zmianie.
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2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe odebrany towar nie jest zgodny z
parametrami zawartymi w ofercie, Wykonawca na własny koszt odbierze go, a
dostarczy odpowiadający wymaganiom SIWZ
§5
Umowa niniejsza została zawarta na okres od …………..2008r. do dnia 31.10.2008r.
§6
Wykonawca na dostarczone betonowe prefabrykaty udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

Przy kontrasygnacie:
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