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FORMULARZ OFERTY
w posT{PowANIU o UDZIELENIE ZAMOWIENIA NR 211707-1

W TRYBIE PRZETARGI]

Adres email
REGON

2. O6wiadczamy, i2 zapomaliimy sig z Procedur4 udzielania zam6wief oraz SIWZ w postgpowaniu nr 211707-l
i przrmujemy te w arur*i bez zaslrzeiefi.

3. Zobowipujemy sig do zawarcia z Zamawiajqcym umowy w sprawie zam6wienia wedlug wzoru stanowi4cego
zal1cznik nr 7 do SIWZ.

4. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia proponujemy l4czn4 ceng zlotych plus

VAT (slownie: ), na wysoko66

kt6rej sklada sig:

a) wynagrodzenie w *ysoko5ci zl (slownie

za prace zwi4za:ne z budow4 gazociqgu w etapie I zgodnie z pkt 3 ppkt l) lit. a) SIWZ,

b) wynagrodzenie w wysokodci zl (slownie

za prace a,riqzzne z budowq gazociqgu na terenie PKP w etapie 2 zgodnie z pkt 3 ppkt I ) lit. b) SIWZ.

Powy2sza cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zam6wienia.

5. Do oferty zal4czamy:
a) wypelniony Formularz Oferty - zalqcmik nr ldo SIWZ,
b) aktualny odpis z rejestru Wykonawcy / za6wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno5ci gospodarczej,

c) wypelnione O5wiadczenie o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia -zzl4cmik nr 2 do SIWZ,

d) pelnomocnictwo dla osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowiqzari w
imieniu Wykonawcy skladaj4cego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokument6w do niej zal4czonych (w formie oryginah lub kopii po6wiadczonej za zgodnoit z
oryginalem przez osobg uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy),

e) oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zafaty wadium (w przypadku wniesienia
wadium w formie gwarancj i ubezpieczeniowej/bankowej),

SIXIE Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel.: +48 2210 25 3oo,lax: +4a 2210 25 3o1.
info@simepobka.pl, NIP: 524-24'99-140, Sad Rejonotvy dla m.st. Warszawy XIV \ 4/dzial Gospodarczy Krajorr€go Rejestru Sq,

pod nurnerem KRS: ooo0l 9349i , Kapilal zakladowy: 23 000 000 PLN, wrrtw.almopoltka,pl
e-mail ry,
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(imig, nazwisko i podpis osoby upowa2nionej do reprezentacji Wykonawcy)

SIME Pol3ka Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel.: +48 2210253oo,lex: +4a2210253o1,
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e-mail

f) oSwiadczenie - wykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru stanowi4cego
zal4cznik nr 3 do SIWZ,

g) o6wiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonlrvaniu przedmiotu zam6wienia, posiadaj4cych
odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedtug wzoru stanowi4cego zal1cznik nr 4 do
SIWZ,

h) wykaz wykonanych zadari wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 5 do SIWZ,
i) kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) SIWZ,
j) o$wiadczenie w przypadku wplacenia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 6

do SIWZ,
k) kopig zaiwiadczenia o niezaleganiu w podatkach *ydane przez Urzqd Skarbowy nie wcze5niej ni2 trzy

miesi4ce przed terminem skladania ofert,
l) kopig zaiwiadczer.ia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawione przez Zaklad tJbezpieczei

Spolecznych nie wczeSniej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert.


