
Gmina Baranów 
ul. Rynek 14
24-105 Baranów                                                                                   Baranów, dn.28.08.2009r.

               

FORMULARZ  OFERTOWY
                                                
WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 14
24-105 Baranów

tel. 081 8834027  fax 081 8834041
( nazwa i siedziba kierownika jednostki )

ZAPRASZA
do złoŜenia propozycji cenowej na wykonanie zadań pn.:

”  Załadunek,  transport  i  rozładunek  kruszywa  (Ŝwiru)  z  kopalni  kruszywa
naturalnego „Gródek IA” poło Ŝonej w Gródku gm. Baranów do miejscowości
Łysa Góra gm. Baranów”

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
-   propozycję  cenową  naleŜy  przesłać  drogą  pocztową,  faksem   lub  złoŜyć  osobiście  w  siedzibie
Zamawiającego do godz. 15.00 w  dniu 4.09. 2009r.,
− ceny podane mają być wyraŜone cyfrowo i słownie,
− oferta  ma obejmować całość zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie polega na:

1) załadunku  szacunkowej  ilości  kruszywa  (Ŝwiru)  ok.  750  ton  na  pojazdy
samowyładowcze w kopalni kruszywa naturalnego „Gródek IA”,

2) transporcie ok. 750 ton kruszywa (Ŝwiru) z Kopalni „Gródek IA” do m. Łysa Góra na
teren budowy drogi gminnej wskazany przez Zamawiającego (odległość ok. 14 km),

3) rozładunku kruszywa (Ŝwiru) na miejscu budowy drogi gminnej w m. Łysa Góra gm.
Baranów.

                    
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia  15  września 2009 roku

Oferent składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
− formularz ofertowy,
− kserokopię  aktualnego  wpisu  do  właściwego  rejestru,  uprawniającego  oferenta  do

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
− oświadczenie oferenta, Ŝe spełnia następujące warunki:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem  technicznym  i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

− podpisany i zaparafowany wzór umowy.



Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji naleŜy wliczyć:
- wartość usługi/ dostawy/ robót budowlanych,*
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

Cena podana przez oferenta za świadczoną  usługę, dostawę/ robotę budowlaną* jest obowiązująca
przez okres waŜności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez
niego wymogom i  o najniŜszej cenie.

                                                                                                 .....................................................................
                                                                                                           ( podpis kierownika jednostki )


