
Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-15

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

.............................................. 
    (nazwa wykonawcy) 

     

..............................................                                                                           
   (siedziba wykonawcy, tel) 

                        FORMULARZ  OFERTOWY

            

Nawiązując do ogłoszenia o post

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„ Remont dróg asfaltowych gminnych na terenie gminy D

Oferujemy wykonać nw. roboty zwi

gminy D ębowiec za cenę jednostkow

L.p.  Opis robót 

1. 

Wbudowanie 1t mieszanki 
asfaltobetonowej wiąŜącej, 
wyczyszczeniem i skropieniem podło
oraz oblaniem krawędzi lanym asfaltem

2. 

Wbudowanie 1t mieszanki 
asfaltobetonowej ścieralnej, 
wyczyszczeniem i skropieniem podło
oraz oblaniem krawędzi lanym asfaltem

3. 

Obsypanie poboczy mieszank
kamienną –wbudowanie 1m
wraz z zagęszczeniem (liczą
transportem technologicznym i 
zewnętrznym) 

 

1. Realizacja zamówienia nastą

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliś

wnosimy do niej zastrzeŜeń

oferty. 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliś

warunki, w przypadku wybo

określonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiaj

 

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

 

            ...................................

..............................................                                                                           

FORMULARZ  OFERTOWY 

GMINA DĘBOWIEC

UL. KATOWICKA 6
43-426 DĘBOWIEC

c do ogłoszenia o postępowaniu  w sprawie udzielenie zamówienia  publicznego 

trybie przetargu nieograniczonego na:  

Remont dróg asfaltowych gminnych na terenie gminy D ę

roboty związane z Remont dróg asfaltowych gminnych na terenie 

jednostkową: 

Cena 
jednostkowa 
netto 

VAT 
 
……% 

wyczyszczeniem i skropieniem podłoŜa 
dzi lanym asfaltem 

 
 

……………… 

 
 

………………

, 
wyczyszczeniem i skropieniem podłoŜa 

dzi lanym asfaltem 

 
 

……………… 

 
 

………………

mieszanką 
wbudowanie 1m3 mieszanki 
szczeniem (licząc z 

transportem technologicznym i 

 
 

……………… 

 
 

………………

Realizacja zamówienia nastąpi do dnia:  do 10 pa ździernika 2014r. 

e zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i

Ŝeń, zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania 

e zapoznaliśmy się z projektem umowy dołączonej do SIWZ i

, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

lonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiaj

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

  Załącznik nr 1    

...................................  

..............................................                                                                           / miejscowość, data / 

BOWIEC 
6 

BOWIEC 

powaniu  w sprawie udzielenie zamówienia  publicznego 

Remont dróg asfaltowych gminnych na terenie gminy D ębowiec ” 

dróg asfaltowych gminnych na terenie 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

……………… 

 
 

……………… 

……………… 

 
 

……………… 

……………… 

 
 

……………… 

 istotnych warunków zamówienia i nie 

my wszelkie konieczne informacje do przygotowania 

czonej do SIWZ i akceptujemy jej 

 do zawarcia umowy na 

lonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-15

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy  si

5. Na wykonane roboty udzielamy  

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykona

………………………………………………………………………………………………………………

    
* niewłaściwe skreślić 

Załącznikami do niniejszej oferty s
 
1.  ............................................................

2.  ............................................................

3.  ............................................................

4.  ............................................................

5.  ............................................................

6.  ............................................................

7.  ............................................................

8.  ............................................................

9.  ............................................................

10. ...........................................................

11. ...........................................................

12. ...........................................................

13. ...........................................................

14. ...........................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

amy  się za związanych niniejszą ofertą na okres 30  dni.

roboty udzielamy  60  miesięcy gwarancji i rękojmi   

te zamówieniem zamierzamy wykonać sami lub przy pomocy podwykonawców *

………………………………………………………………………………………………………………

 
...........................................................

            / podpis i pieczątka upowaŜnionego przedstawiciela oferenta/

cznikami do niniejszej oferty są: 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

........................................................... 

.................................. 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

 na okres 30  dni. 

 sami lub przy pomocy podwykonawców * 

……………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................... 
Ŝnionego przedstawiciela oferenta/ 



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-15

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

Nazwa oferenta...............................................................................................................

Adres oferenta:.........................................................................

Numer telefonu: ......................................................... teleksu / fax......................................

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzieleni

 

„R EMONT DRÓG ASFALTOWY

Oświadczam,   Ŝe podmiot, który reprezentuj

dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie

 posiada uprawnienia do wykonywania okre

ustawy nakładają  obowi

 posiada wiedzę i doświadczenie

 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko

zamówienia, 

 spełnia warunki dotyczą

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

(data i miejscowość

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa oferenta...............................................................................................................

Adres oferenta:....................................................................................................................................

Numer telefonu: ......................................................... teleksu / fax......................................

c do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

EMONT DRÓG ASFALTOWY CH GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘ

 

e podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania określone w art. 22 ust. l ustawy 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynno

  obowiązek posiadania takich uprawnień, 

świadczenie 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko

spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej 

                                                               

…………………………………………. 

(data i miejscowość) 

Podpisano : 

 

 

 

……………………………...........

(upowaŜniony  przedstawiciel)

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

Załącznik nr 3 

Nazwa oferenta............................................................................................................................................ 

........................................................... 

Numer telefonu: ......................................................... teleksu / fax......................................................... 

 

ĘBOWIEC” 

lone w art. 22 ust. l ustawy 

), tj.: 

ści lub czynności, jeŜeli 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

                                                                

……………………………........... 

przedstawiciel) 



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-15

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

                                                   

Nazwa oferenta.....................................................................................................................

Adres oferenta:............................................................................................

Numer telefonu: ......................................................... teleksu / fax......................................

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia public

 

„R EMONT DRÓG ASFALTOWY

 

 brak jest podstaw do wykluczenia nas jako Wykonawcy z powodu nie spełnienia 

warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówie

(Dz.U.2013.907 j.t..), 

     

 

                                                     

                                                                                                                            

 

 

 

 

………………………………………….

(data i miejscowość

 

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

                                                          

OŚWIADCZENIE 

oferenta.....................................................................................................................

Adres oferenta:....................................................................................................................................

Numer telefonu: ......................................................... teleksu / fax......................................

c do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

EMONT DRÓG ASFALTOWY CH GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

brak jest podstaw do wykluczenia nas jako Wykonawcy z powodu nie spełnienia 

warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówie

    

                  

                                                                                                                            

…………………………………………. 

(data i miejscowość) 

Podpisano : 

 

 

 

……………………………...........

(upowaŜniony  przedstawiciel, piecz

imienna)

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

 Załącznik nr 4 

oferenta............................................................................................................................................ 

........................................ 

Numer telefonu: ......................................................... teleksu / fax......................................................... 

 

BOWIEC” 

brak jest podstaw do wykluczenia nas jako Wykonawcy z powodu nie spełnienia 

warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

                                                                                                                             

……………………………........... 

niony  przedstawiciel, pieczątka 

imienna) 



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

         Nazwa oferenta ...............................................................................................................

         Adres oferenta ......................................................................

Numer telefonu ...................................................... teleksu/fax...................................

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZREALIZOWANYCH W CI

CHARAKTERZE I ZŁOśONO

ZAMÓWIENIA 

Rodzaj robót i usług 

 

 

 

 

 

 

 

 

           *niepotrzebne skreślić 

 

 

 

………………………………………….

(data i miejscowość

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
-15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

BUDOWLANYCH  - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

oferenta ...............................................................................................................

Adres oferenta .................................................................................................................

Numer telefonu ...................................................... teleksu/fax...................................

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 

ONOŚCI PORÓWNYWALNEJ Z ZAKRESEM PRZEDMIOTU 

Całkowita 

wartość brutto 

w zł 

 

Data 

wykonania 

robót  

 

Nazwa zleceniodawcy

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

…………………………………………. 

(data i miejscowość) 

Podpisano : 

 

 

……………………………...........

(upowaŜniony  przedstawiciel)

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

Załącznik  nr  5

  

WIADCZENIE ZAWODOWE  

oferenta ............................................................................................................... 

........................................... 

Numer telefonu ...................................................... teleksu/fax................................... 

GU OSTATNICH PIĘCIU LAT O 

Z ZAKRESEM PRZEDMIOTU 

zleceniodawcy Miejsce realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 

……………………………........... 

niony  przedstawiciel) 



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

 

o osobie, która będzie 

Nazwa oferenta.....................................................................................................................

Adres oferenta:......................................................................................................

Numer telefonu: ................................................. teleksu / fax..............................................

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„R EMONT DRÓG ASFALTOWYCH GMINNY

oświadczam, Ŝe osoby: 

 Pan/Pani ………………………

kierownika budowy, spełnia

samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie zgodnie z wymaganiami SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

(data i miejscowość

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
-15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

OŚWIADCZENIE 

dzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót

oferenta.....................................................................................................................

Adres oferenta:....................................................................................................................................

Numer telefonu: ................................................. teleksu / fax..............................................

c do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

G ASFALTOWYCH GMINNY CH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

 

Pan/Pani ………………………………………..…………., która będzie pełni

spełniają wszystkie wymagania umoŜliwiają

samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie zgodnie z wymaganiami SIWZ

…………………………………………. 

(data i miejscowość) 

Podpisano : 

 

 

 

……………………………...........

(upowaŜniony  przedstawiciel)

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

oraz kierownika robót 

oferenta.................................................................................................................................. 

.............................. 

Numer telefonu: ................................................. teleksu / fax......................................................... 

 

ĘBOWIEC” 

ędzie pełnić funkcję 

Ŝliwiające  pełnienie 

samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

 

……………………………........... 

niony  przedstawiciel) 



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

Z A K R E S  P R A C  P O W I E R Z O N Y  P O D W Y K O N A W C Y

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………........

Adres oferenta…………………………………………………………………………………….

Numer telefonu :…………………………………     

 

 

                                           

Rodzaj powierzonej cz

 

 

 

 

………………………………………….

(data i miejscowość

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
-15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

Z A K R E S  P R A C  P O W I E R Z O N Y  P O D W Y K O N A W C Y

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………........

Adres oferenta…………………………………………………………………………………….

Numer telefonu :…………………………………     teleksu/ fax………………………………...

Rodzaj powierzonej części zamówienia 

…………………………………………. 

(data i miejscowość) 

Podpisano : 

 

 

……………………………...........

(upowaŜniony  przedstawiciel)

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

Załącznik nr 7     

Z A K R E S  P R A C  P O W I E R Z O N Y  P O D W Y K O N A W C Y  

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………........ 

Adres oferenta……………………………………………………………………………………. 

ax………………………………... 

 

 

……………………………........... 

niony  przedstawiciel) 



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ

Dysponujemy środkami finansowymi na realizacj

„R EMONT DRÓG ASFALTOWY CH GMINNYCH NA TEREN

zobowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

(data i miejscowość

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
-15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

WIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ  

 

rodkami finansowymi na realizację robót objętych zamówieniem

CH GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC” , bez uwzgl

zobowiązań z tytułu innych zamówień. 

…………………………………………. 

(data i miejscowość) 

Podpisano : 

 

 

 

……………………………...........

(upowaŜniony  przedstawiciel)

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

Załącznik nr 8 

 

tych zamówieniem pn. 

, bez uwzględnienia 

 

……………………………........... 

przedstawiciel) 



Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec
NIP: 548-10-

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………........

Adres oferenta…………………………………………………………………………………….

Numer telefonu :…………………………………     

Przystępując do udziału w postępowaniu

„R EMONT DRÓG ASFALTOWY

Oświadczamy, Ŝe*:  

a) nie naleŜymy do Ŝadnej grupy kapitałowej 

b) naleŜymy do grupy kapitałowej i przedstawiamy list

grupy kapitałowej (naleŜy dołą

 

           *niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

(data i miejscowość

                                                                 Gmina Dębowiec 
ul. Katowicka 6 

426 Dębowiec 
-15-063 

tel.: 033 853 38 81, tel./fax: 033 856 22 83 
debowiec@debowiec.cieszyn.pl; www.debowiec.cieszyn.pl

OŚWIADCZENIE  

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………........

Adres oferenta…………………………………………………………………………………….

Numer telefonu :…………………………………     teleksu/ fax………………………………...

c do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

EMONT DRÓG ASFALTOWY CH GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

grupy kapitałowej  

ymy do grupy kapitałowej i przedstawiamy listę podmiotów naleŜą

y dołączyć taką listę)  

 

…………………………………………. 

(data i miejscowość) 

Podpisano : 

 

 

……………………………...........

(upowaŜniony  przedstawiciel)

                                                                  

; www.debowiec.cieszyn.pl 

Załącznik nr 9 

 

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………........ 

Adres oferenta……………………………………………………………………………………. 

teleksu/ fax………………………………... 

 

ĘBOWIEC” 

podmiotów naleŜących do tej samej 

……………………………........... 

niony  przedstawiciel) 


