Załącznik nr 1
       do specyfikacji
32/WS-10/10/13
.....................................................	
	     (pieczęć Oferenta)

O  F  E  R  T  A

	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:	

„Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2014 r.”


	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 
	składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia zgodnie z pobraną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - nr postępowania: 32/WS-10/10/13 za cenę:


Lp.
metoda naprawy
cena netto
należny podatek VAT
cena brutto
1
wybranie i wymiana warstwy zasypowej 
(ok. 0,50-0,70m.) tj. zasyp piaskiem warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy (zł/m2)
 
 
 
2
wybranie (bez wymiany gruntu, ok. 0,50-0,70m.) tj. zasyp piaskiem warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy (zł/m2)
 
 
 
3
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwa dolna (podsypka) z piasku 10 cm warstwa górna z tłucznia 24 cm (zł/m2)



4
wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej jednowarstwowej 6 cm (zł/m2)
 
 
 
5
układanie chodnika z płyt chodnikowych (zł/m2)
 
 
 
6
układanie chodnika z kostki brukowej (zł/m2)
 
 
 
7
układanie krawężnika betonowego drogowego (mb)



8
układanie obrzeża trawnikowego (mb)
 
 
 
9
układanie trylinki (zł/m2)



10
wymiana włazów kanalizacyjnych wraz z regulacją wysokości (zł/szt.)



11
regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych (bez wymiany włazu) (zł/szt.)



12
wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej na zimno ( w okresie zimowym) (zł/m2)




Wycena została sporządzona w oparciu o następujące nośniki cenotwórcze:
						
R  = ............................... 
Kp= ............................... (od R i S)
Kz= ............................... (od M)
Z  = ............................... (od R,S,KP)		
	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
	Zobowiązuję się zrealizować zamówienie okresie do dnia: 31.12.2014 r.

zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia,
akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury,
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 7,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] Wykonawca skreśla niepotrzebne.,
	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 
	Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] Wykonawca usuwa niepotrzebne.: 

l.p.
Nazwa części zamówienia 







OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data













           	





		
Załącznik nr 2
    do specyfikacji
32/WS-10/10/13






OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 




Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2014 r.”

dla Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku. 

oświadczamy, że:

1)	posiadamy   uprawnienia    niezbędne   do   wykonania   działalności  lub  czynności określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy
		



PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu
 Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data





















Załącznik nr 3
      do specyfikacji
32/WS-10/10/13




WYKAZ

robót potwierdzający doświadczenie zawodowe 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Oferent musi podać rodzaj 
i wartość wykonywanych robót z zakresem rzeczowo-finansowym oraz daty i miejsca robót. 

Lp.
Rodzaj zamówienia
Opis – dokładny zakres robót
Nazwa Zamawiającego
Wartość netto robót [zł]
Termin 
realizacji





		

PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data
















Załącznik nr 4
     do specyfikacji
32/WS-10/10/13




OŚWIADCZENIE




Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2014 r.”

dla Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku.

oświadczam, że:

nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.		




PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data

































Załącznik nr 5
    do specyfikacji
32/WS-10/10/13





OŚWIADCZENIE




Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2014 r.”

dla Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku. 

oświadczam, że:

zapoznałem się z projektem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do podpisania umowy na niniejszych warunkach.		






PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data



































Załącznik nr 6
    do specyfikacji
32/WS-10/10/13











KWALIFIKACJE TECHNICZNE – PERSONEL 


Nazwa Oferenta: .......................................................................................................................... 

Adres Oferenta: ............................................................................................................................ 

Numer tel./fax: ............................................................................................................................. 

Zatrudnienie: 
-	ogółem ........................................................ 

-	personel kierowniczy .................................

-	personel techniczny .....................................


Proponowany personel techniczny dla realizacji przedsięwzięcia: 

IMIĘ I NAZWISKO
WYKSZTAŁCENIE
UPRAWNIENIA
(doświadczenie)
STANOWISKO
(przewidziane w zamówieniu 
nr postępowania 32/WS-10/10/13)





















PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data















