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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Bolesławcu 

ul. Modłowa 8C 

59-700 Bolesławiec 

 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

nr GS.382.8.2016 pn.: 

 

- Dostawa nr 1 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 296 

- Dostawa nr 2 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 357 

 

 

 

Dotyczy zadania: …………………………..**  

 

Ja/My niżej podpisany/i 

 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………... 

 

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

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

                                      /pełna nazwa  (firma),  dokładny adres Dostawcy/ 

 

 

I. Składam/y niniejszą ofertę na zasadach przewidzianych w SIWZ. 

II. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania 
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III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

dotyczącym Zadania i uznajemy się za związanych określonym w nich zasadami 

wykonywania zamówienia. 
IV. Oferuję/my dostawę betonu asfaltowego wraz z dostawą do miejsca wbudowania zgodnie z 

warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę : 

 

Cena brutto: …………………………………zł/tonę  (słownie :………………………) 

 

V. Na powyższą cenę brutto składają się wszystkie niezbędne koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

VI. Zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

VII. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 

VIII. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

IX. W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/y fax nr……..……………….… 

X. W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/y adres e-   mail……..……………….… 

XI. Osobą uprawnioną do kontaktu przez czas trwania postępowania jest : 

………………..………………..(Tel)…………. 

XII. Ofertę niniejszą składam/y na ………………………. …kolejno ponumerowanych stronach 

XIII. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty, na …..… kolejno 

ponumerowanych stronach: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

……………………….. dnia ……………… 2016 roku 

 

 

………………………………………….. 
                     (podpis Dostawcy/Dostawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1A 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

GS.382.8.2016 pn.: 

- Dostawa nr 1 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 296 

- Dostawa nr 2 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 357 

 

 

Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące: 

1.Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

2.Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

………………………….. dnia ………….. roku 

 

 

 

…………………………………………….. 

        (podpis Dostawcy/Dostawców) 

 

 

 



 

str. 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Dostawa MMA do remontu DW296 i DW357”  

GS.383.8.2016 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1B 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

GS.382.8.2016 pn.: 

- Dostawa nr 1 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 296 

- Dostawa nr 2 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 357 
 

Nazwa i adres Dostawcy/ów: 

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

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

 

po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składając swoją ofertę w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

 

 

 

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

        (podpis Dostawcy/Dostawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1C 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

INFORMACJA 

o przynależności do grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

GS.382.16.2016 pn.: 

 - Dostawa nr 1 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 296 

 - Dostawa nr 2 – beton asfaltowy do remontu drogi wojewódzkiej nr 357 
 

Nazwa i adres Dostawcy: 

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

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

stosownie do treści art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczamy, że: 

 

1) nie należymy do grupy kapitałowej* 

2) należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej* 

3)  

 …………………............................. , 

 

 …………………............................. , 

 

 …………………............................. , 

 

 …………………............................. . 

 

................................, dnia ......................          ………................................................ 

(podpis Dostawcy/Dostawców) 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 


