Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP
REGON:
Nr konta bankowego
TEL
Faks:
E-mail

Zamawiający:

Miasto Brzeziny
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza nr 16

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020
roku.
1. Oferuję - oferujemy* wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego
postępowania wg cen przedstawionych poniższej:
L.p.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Rodzaj i zakres usługi
Równanie równiarką dróg nieulepszonych z profilowaniem
nawierzchni dostosowanym do istniejącego terenu (spadek
daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 6% wraz z
zagęszczeniem (wałowaniem)
Rozłożenie dostarczonego przez zleceniodawcę destruktu lub
kruszywa na grubość do 10 cm i jego uwałowanie

Rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubość do 10 cm i jego
uwałowanie z materiału własnego wykonawcy
Rozłożenie dostarczonego przez zleceniodawcę destruktu lub
kruszywa i jego uwałowanie za każdy 1 cm grubości
Rozłożenie destruktu lub kruszywa i jego uwałowanie z materiału
własnego wykonawcy za każdy 1 cm grubości
Utwardzanie destruktem asfaltowym lub kruszywem dróg
nieulepszonych z materiału własnego wykonawcy z profilowaniem
nawierzchni dostosowanym do istniejącego terenu (spadek
daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 6%) i mechanicznym
zgęszczeniu:
a) o grubości po zagęszczeniu do 10 cm
b) o grubości po zagęszczeniu 10 – 15 cm
Korytowanie mechaniczne dróg nieulepszonych wraz z wywozem
urobku o głębokości 15 cm
Korytowanie mechaniczne dróg nieulepszonych wraz z wywozem

Cena jednostkowa
netto

Cena jednostkowa
brutto

…….zł za 1 m²

…….zł za 1 m²

…….. zł za 1 m²

…….. zł za 1 m²

…….. zł za 1 m²

…….. zł za 1 m²

……….zł za 1 m²

……….zł za 1 m²

……….zł za 1 m²

……….zł za 1 m²

……… zł za 1 m²
……….zł za 1 m²

……… zł za 1 m²
……….zł za 1 m²

………..zł za 1 m²

………..zł za 1 m²

………..zł za 1 m2

………..zł za 1 m2

9.
10.

urobku o głębokości 25-30 cm
Wykonanie podbudowy z piasku o grubości do 15 cm
Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych,
przy użyciu własnego sprzętu i materiałów – metodą
powierzchniowego utrwalenia

………….. zł za 1 m2

………….. zł za 1 m2

……….. zł za 1 tonę
wbudowaną

……….. zł za 1 tonę
wbudowaną

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych

11. przy użyciu własnego sprzętu i materiałów – masą na zimno za jedną
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

…………zł za 1 tonę
tonę wbudowaną
Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych
przy użyciu własnego sprzętu i materiałów wbudowaną – masą na …………… zł za 1 tonę
gorąco – asfalt dla kat. Ruchu KR- 3
Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem –
…………..1mb
materiał Wykonawcy
Rozebranie krawężnika betonowego ulicznego
…………1mb
Naprawa przez przełożenie nawierzchni z kostki brukowej
………zł za m²
Naprawa przez przełożenie nawierzchni z płyt chodnikowych
………zł za m²
Remont nawierzchni z płyt betonowych typu Jumbo
…………zł za m2
Uzupełnienie ubytków w płytach betonowych – betonem
………zł za 1 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka- materiał
…….. zł za 1 m2
Zamawiającego) na podsypce cementowo piaskowej
Ułożenie trylinki
……..zł za 1 m2
Chodnik/nawierzchnia
z
kostki
brukowej
betonowej
wibroprasowanej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce
…….. zł za m²
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz
z obrzeżami
Wymiana/ remont nawierzchni z kostki/płyt chodnikowych wraz z
wykonaniem schodów/pochylni na podsypce cementowo-piaskowej
……. zł/m2
uwzględniająca roboty rozbiórkowe i materiał Wykonawcy
uzgodniony z Zamawiającym
Wykonanie utwardzenia na skarpie/nasypie polegające na
wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy betonowej
o gr. 10 cm i ułożenie kamienia polnego/ kostki brukowej/ płyt
………zł/ m2
chodnikowych betonowych/ płyt ażurowych
– Materiał
Zamawiającego
Wykonanie utwardzenia na skarpie/nasypie polegające na
wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy betonowej
………zł/ m2
o gr. 10 cm i ułożenie kamienia polnego, kostki brukowej – Materiał
Wykonawcy
Wykonanie utwardzenia na skarpie/nasypie polegające na
wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy betonowej
………..zł/ m2
o gr. 10 cm i ułożenie płyt chodnikowych betonowych, płyt
ażurowych – Materiał Wykonawcy
Wykonanie utwardzenia terenu na podsypce cementowo-piaskowej,
za pomocą płyt chodnikowych betonowych/ płyt ażurowych –
………. zł/ m2
Materiał Zamawiającego
Wykonanie utwardzenia terenu na podsypce cementowo-piaskowej,
za pomocą płyt chodnikowych betonowych/ płyt ażurowych –
…………zł/ m2
Materiał Wykonawcy

28. Udrożnienie i czyszczenie przepustów rurowych
Czyszczenie rowów – profilowanie skarp, usuwanie namułu, wywóz

29. nadmiaru ziemi
30. Mechaniczne Kopanie rowów z wywozem nadmiaru ziemi
31. Ręczne kopanie rowów

…………zł za 1 tonę
…………… zł za 1
tonę
…………..1mb
…………1mb
………zł za m²
………zł za m²
…………zł za m2
………zł za 1 m2
…….. zł za 1 m2
……..zł za 1 m2
…….. zł za m²

……. zł/m2

………zł/ m2

………zł/ m2

………..zł/ m2

………. zł/ m2

…………zł/ m2

…………zł/1mb

…………zł/1mb

………..zł za 1 mb

………..zł za 1 mb

……….. zł za 1 mb
…….. zł/1mb

……….. zł za 1 mb
…….. zł/1mb

………..zł/1mb

………..zł/1mb

………. zł/1mb

………. zł/1mb

…………zł/1 mb

…………zł/1 mb

Wykonanie przepustu z rur karbowanych o Ø 400 wraz z rozbiórką

32. starego i z wywozem gruzu (bez ław i otuliny) – Materiał
33.
34.

wykonawcy
Wykonanie przepustu rur karbowanych o Ø 600 wraz
starego i z wywozem gruzu (bez ław i otuliny)
wykonawcy
Wykonanie przepustu rur karbowanych o Ø 500 wraz
starego i z wywozem gruzu (bez ław i otuliny)

z rozbiórką
– Materiał
z rozbiórką
– Materiał

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

wykonawcy
Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o Ø 400
Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o Ø 600
Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o Ø 500
Wykonanie ław betonowych i otuliny betonowej
Regulacja studzienek (materiał Wykonawcy)
Wykonanie
i
odnawianie
oznakowania
poziomego
cienkowarstwowego (m.in. przejść dla pieszych) na jezdni farbą
chlorokauczukową
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
Prostowanie tablic znaku i słupka, dokręcanie tablic znaku, regulacja
wysokości i kąta ustawienia
Mycie znaków
Usunięcie zbędnego znaku
Naprawa uszkodzonych nawierzchni w obrębie znaku przy
prostowaniu słupków
Montaż znaku kierunkowego i miejscowości
Montaż słupków do znaków drogowych o wys. 3,5 m z materiałów
własnych wykonawcy
Montaż znaków drogowych o wysokości 4,40 m z materiałów
własnych wykonawcy
Demontaż słupków do znaków

49.
50. Montaż znaków z powierzonych materiałów

Wymiana wpustu ulicznego na wpust z osadnikiem Ø500 zgodnie z

51. polską normą wraz z odtworzeniem terenu – Materiał wykonawcy

………..zł/1szt
……….zł/1szt
……….. zł/1 szt.
…………zł/ 1mb
……….. zł za 1 szt.

………..zł/1szt
……….zł/1szt
……….. zł/1 szt.
…………zł/ 1mb
……….. zł za 1 szt.

………zł za m²

………zł za m²

………zł / m2

………zł / m2

……… zł za szt.

……… zł za szt.

……… zł za szt.
………. zł za szt.

……… zł za szt.
………. zł za szt.

……… zł za m²

……… zł za m²

……..za szt.

……..za szt.

………..zł za szt.

………..zł za szt.

………. zł za szt.

………. zł za szt.

………. zł za szt.

………. zł za szt.

……..za szt.

……..za szt.

……….. zł za szt.

……….. zł za szt.

Łączna cena jednostkowa brutto pozycji od nr 1 do nr 51

Zamawiający rozliczenia z Wykonawcą dokonywać będzie wg faktycznie wykonanych
usług w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w tabeli powyżej.
2. Oświadczam(y), że (zaznaczyć i wypełnić tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy):
□ wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
UWAGA: w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę/rodzaj
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego i jego/jej wartość bez kwoty podatku.
Lp.

Nazwa towaru/usługi, których dostawa lub Wartość towaru/usługi bez
świadczenie będzie prowadzić do powstania u kwoty podatku
Zamawiającego obowiązku podatkowego

1
2
3
4
Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)
3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3. Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały
zastosowane ceny dampingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).
4. Wskazuję - Wskazujemy* części zamówienia, których wykonanie zamierzam zamierzamy* powierzyć podwykonawcom,
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam/Oświadczamy*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 ust. 1 - 3 lub art. 14 ust. 1 - 5 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***
6. Oświadczam/Oświadczamy *, że przedmiot zamówienia wykonam – wykonamy*: od
dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r. lub do wyczerpania kwoty 140
000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy) w podanym okresie. Z momentem
wyczerpania kwoty 140 000,00 zł przed dniem 31 grudnia 2020 roku umowa wygasa.

7. Na przedmiot umowy udzielam - udzielamy*


6 miesięcznej gwarancji jakości - termin gwarancji liczony będzie każdorazowo
od daty odbioru wykonania zlecenia



7 miesięcznej gwarancji jakości - termin gwarancji liczony będzie każdorazowo
od daty odbioru wykonania zlecenia



8 miesięcznej gwarancji jakości - termin gwarancji liczony będzie każdorazowo
od daty odbioru wykonania zlecenia

* Niewłaściwe skreślić
8. Wyrażam - wyrażamy* zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
zapisami w projekcie umowy.
9. Zapoznałem - zapoznaliśmy się* z dokumentami przetargowymi.
10. Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 6 do
SIWZ, akceptuję - akceptujemy* jej treści i warunki oraz zobowiązuję –zobowiązujemy*
się do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.
11. Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
12. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w
niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
13. Oświadczam - Oświadczamy*, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym

uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących
dokumentach:(podać strony Oferty) ................................... – dołączone załączone do
oferty jako jej odrębna część.
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

14. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba / osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy będzie:
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks:................................
Zakres odpowiedzialności:...........................................................................................................
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks: ................................
zakres odpowiedzialności: ...........................................................................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy.
15. Składam – Składamy* niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**
Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
16. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297
KK ).
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3) ……………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………..
17.Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

……………………….., dnia …...……………..….. ….r. …………………………………………………………………..
Miejscowość

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka
z imieniem i nazwiskiem).

__________________

1)

rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

