Załącznik nr 1
do SIWZ

Znak: SO.271.22.2019
........................................, .....................
miejscowość, data
......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego
„Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych
oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn”
nr referencyjny postępowania SO.271.22.2019
1.

2.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
formularz postępowania, na którym dostępny jest klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
ID
625e42d8-8320-4ed8-bc39-4dd4c77d9156
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta w Kętrzynie (ePUAP): /280801/skrytka;
Urząd Miejski w Kętrzynie 280801
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

NIP Wykonawcy(ów)

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / e-mail]
Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Adres e-mail
Adres skrzynki ePUAP
4. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu: „Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg
gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn”, znak:
SO.271.22.2019 zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kętrzyn,
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie
1) Oferujemy wykonanie zamówienia:
w CZĘŚCI I - Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg
wewnętrznych
A. „Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych”
w okresie od dnia podpisania umowy do 15.05.2020r. w rozbiciu na:
I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena brutto ……………… zł x
24 dni = ………………………….brutto słownie: ……………………………………………………………………………………..
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Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

1

II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena brutto ……………… zł x
50 dni = ………………………….brutto słownie: ……………………………………………………………………………………..
RAZEM I + II brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Usługi zamiatania i usługi towarzyszące w obrębie jezdni i chodników w przypadku braku
pokrywy śnieżnej, brak gołoledzi, brak szronu, brak lodowicy w okresie od dnia podpisania
umowy do 30.04.2020 r. w rozbiciu na:
I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena brutto ……………… zł x
37 dni = ………………………….brutto słownie: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena brutto ……………… zł x
71 dni = ………………………….brutto słownie: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAZEM I + II brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w CZĘŚCI II - Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg powiatowych w rozbiciu na:
I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena brutto ……………… zł x
24 dni = ………………………….brutto słownie: ……………………………………………………………………………………..
II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena brutto ……………… zł x
50 dni = ………………………….brutto słownie: ……………………………………………………………………………………..
RAZEM I + II brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Oferowany czas przystąpienia do pracy
Nr
części
I

II

Nazwa części

Oferowany czas przystąpienia do pracy (w minutach)

Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg gminnych
oraz dróg wewnętrznych
Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg
powiatowych

5. Jednocześnie oświadczamy, że:
1) oferujemy realizację zamówienia określonego w SIWZ;
2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty;
3) uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia (wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, zmiany
ogłoszenia o zamówieniu) wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące
integralną część SIWZ;
4) oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest (wskazać właściwe) :
małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
2

średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo,
które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR)
dużym przedsiębiorstwem
5) oświadczamy, że złożona oferta (wskazać właściwe):
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
7) w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ.
8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
9) na etapie przygotowania oferty zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i
wykorzystaliśmy wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego
całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
10) oświadczamy, że wnieśliśmy wadium:
Nr części

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

Nazwa części

Kwota wadium
Forma wniesienia
wadium
Data wniesienia

Numer konta na jakie Zamawiający
winien dokonać zwrotu wadium

Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg gminnych
oraz dróg wewnętrznych
Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg
powiatowych

Zastrzegamy, że informacje zawarte w dokumentach …………………………………………………………. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z 2019r.).
11) Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego, polegam na zasobach następujących podmiotów:
Nr
części
CZĘŚĆ
I
CZĘŚĆ
II

Nazwa części

Nazwa i adres
podmiotu

Zakres polegania na
zasobach podmiotu

Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg gminnych oraz
dróg wewnętrznych
Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg powiatowych

12) oświadczamy, że w przypadku podpisania umowy powierzymy podwykonawcom do wykonania**
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Część zamówienia, której
wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć
podwykonawcom

Nr
części

Nazwa części

CZĘŚĆ
I

Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg gminnych
oraz dróg wewnętrznych

CZĘŚĆ
II

Utrzymanie zimowe jezdni i
chodników dróg powiatowych

Firma podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - zaleca się wpisać „nie będę
korzystał z podwykonawców”

13) Oświadczamy, iż:
a) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych (RODO), od których dane
osobowe

bezpośrednio

lub

pośrednio

pozyskaliśmy

w

celu

ubiegania

się

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i zapoznaliśmy te osoby
z

klauzulą

informacyjną

załączoną

przez

Zamawiającego

do

dokumentacji

związanej

z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego,
b) w przypadku wyboru składanej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zapoznawać
z treścią klauzuli informacyjnej podmioty, których dane będę przekazywać Administratorowi
i przechowywać ich zgodę na owo przekazanie zgodnie z przepisami prawa;
c) zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną związaną z RODO zawartą w SIWZ;
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji

Do oferty załączam następujące załączniki:
1) wypełniony, podpisany JEDZ;
2) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
3) pełnomocnictwa (jeśli konieczne);
4)………
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