Załącznik nr 1

…...................................
(pieczęć wykonawcy)

Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w
Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 08.02.2012r. pod Nr 38684-2012, Oferuję/ oferujemy
* wykonanie zamówienia, jak w poniższym formularzu ofertowym

FORMULARZ OFERTY
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radomin

roku kalendarzowego 2012 r.”

WYKONAWCA

Adres
NIP
Regon
Numer telefonu/fax
internet http:/
e-mail
Oferta dotyczy obrębu:

CENA BRUTTO
- cyfrowo i słownie

Cena brutto 1 roboczogodziny - ...................................... zł/godz.
(cena zawiera …............%VAT oraz inne koszty obciążające
wynagrodzenie)**

Termin realizacji
zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.03.2012 r. i od 15.11.2012r. do

Warunki płatności

21 dni od daty złożenia faktury wraz z potwierdzeniem przez sołtysów i
Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego, wykonania usługi

Informacja dot. sprzętu do
odśnieżania

w załączeniu

dnia 31.12.2012r.

* - niepotrzebne -skreślić
** - przy obliczaniu ceny brutto oferent uwzględnia stawkę VAT obowiązującą w dniu otwarcia ofert

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
a w przypadku osób fizycznych także inne koszty obciążające wynagrodzenie.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.).

…........................................
Miejscowość, data

. …..........................................
( Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki )

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
wykonawcy/wykonawców w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy prawo zamówień publicznych
Pełna nazwa wykonawcy/wykonawców …...........................................................................................
Adres wykonawcy …............................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ….......................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2012”
na podstawie art. 44 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), przystępując do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wymienione powyżej, zgodnie z art. 22 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, oświadczam/my, że:
1) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…............................................
Miejscowość, data

….................................................
( Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki )

1 Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie- uczestnicy postępowania

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia
Pełna nazwa wykonawcy …..................................................................................................................
Adres wykonawcy …............................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ….......................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2012”
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

…............................................
Miejscowość, data

….................................................
( Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki )

Załącznik nr 4

…...................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ
osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2012”
Pełna nazwa wykonawcy/wykonawców …...........................................................................................
Adres wykonawcy …............................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ….......................................................................................................................
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
L.p.

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia (imię i nazwisko)

Zakres wykonywanych czynności

1
2
3

Oświadczamy, że wymienione powyżej osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonania zamówienia.

…............................................
Miejscowość, data

….................................................
( Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki )

Uwaga: Dla każdej z części zamówienia wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum jedną osobą
posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania sprzętem odśnieżającym.

Załącznik nr 5

….......................................
(pieczęć/oznaczenie wykonawcy)

Wykaz sprzętu
(potencjał techniczny)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2012”
Pełna nazwa wykonawcy …..................................................................................................................
Adres wykonawcy …............................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ….......................................................................................................................
Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania podmiotowego zamówienia:
L.p. Rodzaj sprzętu

Parametry techniczne

1.

2.

3.

…............................................
Miejscowość, data

….................................................
( Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki )

Załącznik nr 6

…......................................
…...............................................
…...............................................
(imię i nazwisko, adres)

Oświadczenie osoby fizycznej
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2012”
na potrzeby ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych
Niniejszym oświadczam, że jestem równocześnie:
1. zatrudniony na podstawie umowy o pracę w.................................................................... i
otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za
pracę,*
2. prowadzę działalność gospodarczą,
3. jestem emerytem lub rencistą,
4. jestem rolnikiem,
Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić płatnika składek o zmianie mojej
sytuacji w zakresie ubezpieczeń.

….......................................... ….......................................................
Miejscowość, data Podpis

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
(projekt umowy)
UMOWA nr ………………
Zawarta w dniu ................................................pomiędzy Gminą Radomin, Radomin 1a, 87-404
Radomin reprezentowaną przez:
inż. Piotra Wolskiego – Wójta Gminy Radomin, działającego przy pomocy Urzędu Gminy,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ................................................................................................... reprezentowanym
przez: ......................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, następującej treści:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy powierza się wykonanie prac
polegających na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku
kalendarzowego 2012.
2. Zleceniodawca powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności w postaci
odśnieżania dróg gminnych terenie poszczególnych sołectw w gminie Radomin, w obrębie w/g
złożonej oferty:
Obręb 1 - droga w Rętwinach Nr 110322C, od skrzyżowania z drogą powiatową, w kierunku
Trąbina;
Obręb 2 - drogi w Radominie w kierunku Gaju, Piórkowa, Trąbina, Szczutowa: Nr 110328C,
Nr 110326C, Nr 110325C, Nr 110324C, Nr 110323C, Nr 110330C oraz drogi
stanowiące działki Nr 348. działka Nr 312 i działka Nr 162 oraz Nr 50;
Obręb 3 - drogi w Piórkowie w kierunku Ruża Nr 110349C, Nr 110348C oraz drogi
stanowiące działki Nr 58, Nr 134, Nr 143, Nr 152/1, Nr 63, Nr 73 i Nr 83;
Obręb 4 - drogi w Jakubkowie Nr 110312C w kierunku Płonne-Plebanka i Nr 110313C w
kierunku Półwieska Małego;
Obręb 5 – drogi w Szczutowie: Nr 110311C w kierunku Jakubkowa, Nr 110317 w kierunku
Trąbina, Nr 110318 Szczutowo –Płonne i drogi stanowiące działki Nr 173 i Nr 139;
Obręb 6 – drogi w Łubkach Nr 110315 i Nr 110316, droga Nr 110308 Płonko-Szafarnia, Nr
110309C Płonne- Konstancjewo, Nr 110320C i Nr 110321C Bocheniec Płonne i
Bocheniec Szafarnia, Nr 110301C Rodzone-Białkowo, Nr 110304 Płonne- Rodzone,
Nr 110303C Białkowo- Płonko oraz droga stanowiąca działkę Nr 178 w Płonnem( w
granicach sołectwa Rodzone, Łubki, Płonko, Szafarnia );
Obręb 7 – droga w Rętwinach Nr 110322C od skrzyżowania z drogą powiatową w Rętwinach,
w kierunku Bocheńca i drogi stanowiące działki Nr 27 oraz Nr 11 na terenie
sołectwa Bocheniec;
Obręb 8 – droga Nr 110334C w Szafarni w kierunku Sokołowa .
Obręb 9 - drogi w Kamionce Nr 110333C i 110335, w Bocheńcu w kierunku Gaju Nr
110331C oraz drogi stanowiące działki Nr 152, Nr 116, Nr 157 w Bocheńcu i działka
Nr 75/2 w Kamionce;
Obręb 10 – drogi we Wilczewku Nr 110345C, Nr 110346C, we WilczewieWilczewku Nr 110336C w kierunku Sokołowa, droga w Dulsku Nr 110344C oraz
drogi stanowiące działki Nr 27, Nr 41/2 i Nr 48/2 we Wilczewie i Nr 4, 13/2 we
Wilczewko;
Obręb 11 – drogi w Dulsku Nr 110338C, Nr 110337C, Nr 110340C, Nr 110341C, Nr 110342C,
Nr 110343C oraz drogi stanowiące działki Nr 442/1 i Nr 343/3 ( w granicach
sołectwa Dulsk ).
3. Umowa obowiązuje w okresie: od dnia podpisania umowy do 31.03.2012 r. i od 15.11.2012r.
do dnia 31.12.2012r.

4.
Do
odśnieżania
będzie
użyty
następujący
sprzęt
(w/g
złożonej
oferty): ...................................................................................................................................................
5. W przypadku awarii sprzętu lub nasilenia prac Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy
sprzęt w ramach podwykonawstwa, a do rozliczeń stosowane będą ceny podane w § 2.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w wymienionym poniżej obrębie po
następujących cenach za jedną roboczogodzinę pracy sprzętu (wg złożonej oferty),
brutto: ………zł ( słownie:………………………………………………złotych.)
netto:…………zł( słownie:………………………………………………złotych.)
podatek ( VAT)…….. zł ( słownie:……………………………………..złotych)
Obręb ………- ………………………………………………………………………………………
2. Cena określona w pkt. 1 obejmuje także podatek VAT w wysokości ustawowej oraz inne koszty
obciążające wynagrodzenie (w przypadku osób fizycznych).
3. Dopuszcza się zmianę wartości wynagrodzenia, poprzez wprowadzenie aneksu do niniejszej
umowy tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w stosunku do podatku VAT
obowiązującego w dniu otwarcia ofert.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w poszczególnych obrębach w ciągu 1 godziny
od chwili wystąpienia złych warunków atmosferycznych i zgłoszenia dokonanego przez
Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego, przyjętego od sołtysa/sołtysów wsi
wymienionych w § 1.
2. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danego obrębu, czas
pracy w pierwszej dobie odśnieżania należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa.
3. Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później niż w terminie 24
godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na te prace przez Sołtysa lub pracownika Urzędu
Gminy.
4. O kolejności odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje Kierownik Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Radominie ( siedziba – Oczyszczalnia Ścieków) po wcześniejszym uzgodnieniu z
sołtysem danej miejscowości, mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum
zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego.
§4
Do koordynacji działań ze strony Zamawiającego uprawniony jest P. Łukasz Mazurkiewicz –
Podinspektor w Urzędzie Gminy i P. Dariusz Żebrowski – p.o. Kierownika Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Radominie.
§5
W ciągu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całodobową możliwość
przekazywania zgłoszeń, o których mowa w § 3 pkt.1.
Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr tel. .......................................................................................
lub bezpośrednio pod adresem: ........................................................................................................
§6
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez Kierownika S.Z.B., sołtysów lub
pracownika Urzędu Gminy w Radominie wykonania usługi wraz z podaniem ilości godzin pracy
oraz uwag dot. terminowości i jakości usługi.
2. Faktury będą wystawiane na:
Urząd Gminy Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
NIP 878-10-55-051

§7
Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury wraz z
potwierdzeniem, o którym mowa w § 6 pkt. 1.
§8
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę opóźnienia:
a) rozpoczęcia prac w terminie o którym mowa w § 3 pkt.1
b) zakończenia prac w terminie o którym mowa w § 3 pkt.3
2. Kara będzie potrącona przy zapłacie faktury za usługę, której dotyczy opóźnienie.
3. W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania ponad ustalone kary umowne.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie wykonania zastępczego.
Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają Wykonawcę – zgodnie z przedłożonymi
fakturami i nie podlegają negocjacjom. Koszty te będą potrącone z wynagrodzenia o którym mowa
w§2
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kosztów poniesionych na usługę odśnieżania w
danym obrębie, zleconą innemu Wykonawcy.
§9
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:
- Zamawiający - NIP 878-10-55-051
- Wykonawca - NIP ...... – .... – .... – ......
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
§1
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu Stron.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający :

Wykonawca :

