Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7234.3.2022)

FORMULARZ OFERTOWY
............................................................................
............................................................................
nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ....................................................
REGON:...............................................
tel.: ....................................................
adres e – mail: ....................................
Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
W odpowiedzi na powtórne zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu cząstkowego – nakładek
bitumicznych na odcinkach drogi gminnej nr 639136S w Dankowicach Pierwszych, po zapoznaniu się z
opisem, zakresem i warunkami realizacji zamówienia Ja/My, niżej podpisany/i,
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: ___________________ zł brutto
/słownie brutto/ ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)
2. Przedmiot zamówienia wykonam/my w terminie określonym w zapytaniu.
3. Oświadczam/my, iż uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązuję/my
się, w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam/my, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

......................................................
miejscowość i data

................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załączniki:
1. Kosztorys ofertowy
2. Dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej roboty polegającej na remoncie drogi publicznej o
nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nakładki bitumicznej co najmniej o powierzchni 300 m2.
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7234.3.2022)

Kosztorys ofertowy – zapytanie powtórne
Lp.

1

Opis

Remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych mieszankami mineralnoasfaltowymi bez obcinania krawędzi

Obmiar

Cena
jednostkowa

Wartość

a

b

aXb

10 m

2

(uzupełnienie wybojów przed ułożeniem
nakładki)
2

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
asfaltowej

436,00 m2

3

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej

436,00 m2

4

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralnobitumicznych (AC8S) gr 5,0 cm

436,00 m2

5

Skropienie asfaltem krawędzi jezdni

42,5 m2

6

Ścinka poboczy ziemnych na szer. 50 cm z
korytowaniem i odwiezieniem urobku

82,00 m2

7

Uzupełnienie i profilowanie różnicy
wysokości poboczy po wykonaniu nakładki
kruszywem łamanym 0/31,5, grubość po
zawałowaniu 10 cm

82,00 m2

8

RAZEM netto

9

VAT …..%

10

RAZEM brutto

Wartości wskaźników:
1. R (robocizna) - …………… zł/rbh
2. Kp (koszt pośrednie) - …...….. %
3. Kz (koszt zakupu) - …...…… %
4. Z (zysk) - ……….… %

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7234.3.2022)

............................................................................
............................................................................
nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ....................................................
REGON:...............................................
tel.: ....................................................
adres e – mail: ....................................

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wypełnione i podpisane odpowiednio przez:
a) Wykonawcę* albo;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej)* albo;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej*
* niepotrzebne skreślić
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o wewnętrzną
procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.
Wykonanie remontu cząstkowego – nakładek bitumicznych na odcinkach drogi gminnej nr
639136S w Dankowicach Pierwszych – zapytanie powtórne,
oświadczam, co następuje:
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………………………………………
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………………………………………………
podpis osoby (osób) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w
imieniu:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej.

