Znak sprawy: PZD/B/10/DP/ST/2017

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

…...............................................
( pieczęć firmowa Wykonawcy)
Do Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
Dane o Wykonawcy:
Nazwa (imię i nazwisko)......................................................................................................................
Siedziba (adres) ..................................................................................................................................
Tel.....................................Faks..................................................email.................................................
NIP.................................................................REGON.........................................................................
Ja(My), niżej podpisany(ni) .................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)
1. Oferujemy wykonanie całości robót objętych zamówieniem pn.:

„Poszerzenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1013 S relacji gr. z powiatem
częstochowskim – Zaborze Zalew-Zaborze-Przybynów w m. Przybynów w ramach przebudowy
drogi”
za cenę:
Cena netto: ..................................zł
(słownie: .................................................................................................................. złotych)
Podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ....................................zł
(słownie:....................................................................................................................złotych)
Cena brutto: ................................zł
(słownie:....................................................................................................................złotych)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w umowie i akceptujemy je.
3. Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres: ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
7. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty
są:............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………….......................

______________, dnia ____________2017 r.

_____________________________
podpis osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Numer sprawy: PZD/B/10/DP/ST/2017

Załącznik Nr 4 do zaproszenia

Nazwa Wykonawcy : ………………………………………………………………….….....
Adres Wykonawcy : …………………………………………………………………………..
Miejscowość : …………………………………….……………… Data: …........................

Przystępując do zaproszenia na:

„Poszerzenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1013 S relacji gr. z powiatem
częstochowskim – Zaborze Zalew-Zaborze-Przybynów w m. Przybynów w ramach przebudowy
drogi”

oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Spełniamy warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zaproszeniu.

.............................................
podpis

