FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony nr 14/PN/2014
(pieczęć oferenta)

My, niżej podpisani ........................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................
........................................................................................................................................
tel..............................................fax......................................e-mail.................................
składamy ofertę w przetargu nieograniczonym nr 14/PN/2014 na:
Sprzedaż wraz z dostawą do Służby Drogowej w Praszce soli drogowej typ DR,
spełniającej wymagania normy PN-86/C-84081/02:
- zawartość chlorku sodowego (NaCl) - min. 90%
- zawartość antyzbrylacza w ilości 40 mg/kg
- ziarnistość o frakcji 1-6 mm:
- ziarna poniżej 1 mm 20% max
- ziarna powyżej 6 mm 10% max
- postać: produkt krystaliczny, sypki
- barwa biała, biało-szara
- woda – do 3% max
- substancje nierozpuszczalne w wodzie – do 8% max
- siarczany – do 2% max (wg PN-86/C-84081/02)
- pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją za cenę jednostkową brutto,
za każdą dostarczoną tonę soli, w wysokości: ......................... PLN,
słownie:...........................................................................................................................złotych.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw soli drogowej wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie
co najmniej dwóch dostaw soli drogowej w ilości nie mniejszej niż 400 ton każda.
3) Atest Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej
4) Opinia techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzająca, że sól posiada walory użytkowe przy zwalczaniu śliskości
zimowej i może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych
5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
6) Dokument z którego wynika uprawnienie do podpisania oferty (zgodnie z pkt. 10 SIWZ)

............................., dn............................

.....................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

