PN – 43/2019
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres

NIP: ……………….. REGON: ………………., Tel. ……………………..
Adres e-mail ……………………..……………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :
Kody CPV:
71631480-8 Usługi kontroli dróg
72319000-4 Usługi dostarczania danych

Modernizacja i aktualizacja zasobu danych technicznych i eksploatacyjnych. Wykonanie
przeglądów 5-letnich dróg gminnych (publicznych, wewnętrznych w Mikołowie)
1. oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową brutto:
brutto: ............................................................................................. zł
w rym należny podatek VAT (23%): ................................................ zł
2. deklaruję wykonanie fotorejestracji elementów pasa drogowego:
zdjęcia obejmujące widoki: do przodu, do tyłu, prostopadle do osi
drogi w lewo, prostopadle do osi drogi w prawo
zdjęcia obejmujące widoki: do przodu, do tyłu, prostopadle do
osi drogi w lewo, prostopadle do osi drogi w prawo oraz
dodatkowo widok w kierunku ruchu
(zaznaczyć jedną z w/w możliwości)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy
umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

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

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców.
Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe
przedsiębiorstwo

Srednie
przedsiębiorstwo

Inne

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty, kryteria kwalifikacji zamieszczono poniżej:
Rodzaj przedsiębiorstwa
Zatrudnienie
Obrót roczny
Suma bilansowa
mikroprzedsiębiorstwo
mniej, niż 10 osób
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 2 mln Euro
małe przedsiębiorstwo
mniej, niż 50 osób
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
średnie przedsiębiorstwo
mniej, niż 250 osób
mniej, niż 50 mln Euro
mniej, niż 43 mln Euro
inne
powyżej 250 osób
powyżej 50 mln Euro
powyżej 43 mln Euro

