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Nazwa Oferenta

[ Zakup i dostawa materiałów betonowych]
[K-2013-07]

Dąbrowa Górnicza dn. .....................2013

....................................................................................
....................................................................................
Dokładny adres

OFERTA
na zakup i dostawę materiałów betonowych LOCO siedziba Zamawiającego:
-

Bloczki betonowe
Kraty Ŝelbetowe
Kręgi betonowe
Kraty Ŝelbetowe
Płyty nastudzienne
Płyty betonowe
Pierścienie odciąŜające
Pierścienie wyrównujące
Cegły betonowe

rozpatrywana zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki Wyboru Wykonawców/ Dostawców/
Usługodawców, w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców nr 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy realizację
zgodnie ze składanymi przez nas dokumentami przetargowymi:
na zakup i dostawę materiałów betonowych LOCO siedziba Zamawiającego:

zamówienia

Lp.

Materiał betonowy

j.m.

ilość

1
2
3
4
5

Bloczki betonowe łuki 38 x 10,5 x 8 cm
Kraty Ŝelbetowe o wym. 39 x 59 cm
Kraty Ŝelbetowe o wym. 38 x 58 cm
Krąg betonowy 1200/500 mm ze stopniami
Płyta nastudzienna o średnicy 1500 mm z otworem 600 mm
Płyta betonowa o średnicy 800mm, grubość 60 mm z dwoma uchwytami do ręcznego
podnoszenia
Pierścień odciąŜający; średnica wewnętrzna 1210 mm; zewnętrzna 1630 mm
Pierścień
-wysokość 40mm
wyrównujący
-wysokość 60mm
betonowy,
-wysokość 80mm
zabezpieczony
-wysokość 100mm
przed
przesuwaniem -wysokość 120mm
Cegła betonowa 26 x 12 x 5 cm

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

300
200
50
20
20

szt.

150

szt.

10
50
50
50
50
50

6
7

8

9

szt.

szt.

300
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Ostateczna ilość zamówionych materiałów betonowych, uzaleŜniona będzie od bieŜących
potrzeb Zamawiającego.
Wymagania szczegółowe:
a) Parametry techniczne materiałów betonowych muszą odpowiadać Polskiej Normie:

PN-EN 206-1/2003 pn. „Beton. Cześć1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”

PN-EN 13369:2005 pn. „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”
PN-EN 1916:2005 pn. „Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem

stalowym i Ŝelbetowe”

PN-EN 1917:2004 pn. „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe”
Produkty muszą posiadać wytrzymałość na ściskanie wg normy klasowej C35/45.
Deklarujemy:
1. Dostawę całości zamówienia, przy uwzględnieniu przewidywanych ilości zamawianych
materiałów podanych w tabeli poniŜej, za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości :
netto :..........................zł. słownie ...................................................................................
brutto :..........................zł. słownie ..................................................................................
Cena za całość zamówienia
↓↓
Suma iloczynów cen jednostkowych poszczególnych materiałów betonowych i ich
ilości
w tym:
Cena
Cena
jednostko jednostko-wa
wa
netto
brutto

Cena za całość
dostawy danego
materiału
betonowego
netto

Cena za
całość
dostawy
danego
materiału
betonowego
brutto

[kolumna 4 x
kolumna 5]
Lp. Materiał betonowy
1 Bloczki betonowe łuki 38 x 10,5 x 8 cm
2 Kraty Ŝelbetowe o wym. 39 x 59 cm
3 Kraty Ŝelbetowe o wym. 38 x 58 cm
Krąg betonowy 1200/500 mm ze
4 stopniami
Płyta nastudzienna o średnicy 1500 mm
5 z otworem 600 mm
Płyta betonowa o średnicy 800mm,
grubość 60 mm z dwoma uchwytami do
6 ręcznego podnoszenia
Pierścień odciąŜający; średnica
wewnętrzna 1210 mm; zewnętrzna 1630
7 mm
Pierścień wyrównujący betonowy,
8 zabezpieczony przed przesuwaniem:
- wysokość 40mm

j.m.

ilość

szt.
szt.
szt.

300
200
50

szt.

20

szt.

20

szt.

150

szt.

10

[kolumna 4 x
kolumna 6]

szt.
50
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- wysokość 60mm
- wysokość 80mm
- wysokość 100mm
- wysokość 120mm
9 Cegła betonowa 26 x 12 x 5 cm
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szt.

50
50
50
50
300

CENA ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Podatek VAT naleŜy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PowyŜsza kwota obejmuje pełny zakres oferty.
2. Okres obowiązywania Umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wykorzystania
kwoty umowy, przy czym termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zamówienia faksem. Realizacja całości zamówienia musi nastąpić w
ciągu 3 dni roboczych od daty przystąpienia do realizacji. Za przystąpienie do realizacji
zamówienia bieŜącego rozumie się wykonanie pierwszej dostawy materiału.
3. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty dostarczenia poszczególnych dostaw przedmiotu
Umowy.
Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:
-

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i sprzętowym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

-

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

-

Znane nam są warunki przetargu określone w Warunkach Zamówienia,

-

zapoznaliśmy się z projektem Umowy i przyjmujemy bez zastrzeŜeń wszystkie
dokumenty,

-

zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty,

-

jesteśmy podatnikami podatku VAT

Niniejsza oferta wraz z załącznikami będzie stanowiła podstawę do zawarcia Umowy.
UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert.

…………………………………………………
( Pieczęć i podpis Oferenta – osoby upowaŜnionej
do reprezentowania firmy)
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Załączniki :
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia oferentów, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym bilansie
oraz rachunku zysku i strat a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
ww. dokumentów, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania
i naleŜności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres;
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, w ciągu ostatnich trzech lat dostaw - łącznie min. 5 dostaw,
odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie (a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres),
Wzór Umowy (zaparafowany przez osoby upowaŜnione druk Zamawiającego);
Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka współpraca
występuje;
Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
albo informacja o tym, Ŝe Oferent nie naleŜy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie
znajduje się w załączniku nr 2 do Warunków Zamówienia).
W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Oświadczenie, Ŝe oferowane materiały betonowe będą fabrycznie nowe na dzień dostawy.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
Warunków Zamówienia.
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