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Nr postępowania: UMiG.271.2.5.2015

FORMULARZ OFERTY
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia
łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego RTV, AGD,
audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu
“Postaw na Przedszkolaka!”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto I Gmina Skępe
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
2. WYKONAWCA(Y)*:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię I nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia za:
Nr części1
I
1

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

W przypadku części VIII, IX i X do wykazu cen należy załączyć odrębny dokument wskazujący ceny
poszczególnych elementów wchodzących w skład tej części zamówienia
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II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem cen (Załącznik nr 1a).
2) Podana cena całkowita jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty niezbędne do
należytego wykonania zamówienia.
3) Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ……… dni tj. do dnia ………………………….
(liczonym od dnia 03.08.2015 r.)
4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
5) Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.
płatność w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
6) Dostawy objęte niniejszym zamówieniem zamierzamy w całości wykonać sami, za wyjątkiem
robót wyszczególnionych w Załączniku nr 5.
7) W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części zamówienia wskazanych
Załączniku nr 5 odpowiadamy za całość przedmiotu zamówienia.
8) Ośwaidczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem dostaw oraz uzyskaliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty i realziacji zamówienia.
9) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. Do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy
jej treść.
10) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej
zawarcia na warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
11) Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od …………… do
…………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Do oferty dołączam(y)
informację wykazującą, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12) Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa sie z …………… stron.
13) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).
14) Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są*:
a) Wykaz cen (Załącznik nr 1a),
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b) Pełnomocnictwo (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia),
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2),
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(Załącznik nr 3),
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
f) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr4),
g) Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom (Załącznik nr 5),
h) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
i) Informacja wykazująca, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa –
jeśli dotyczy
j) inne:
(wymienić)
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5. Podpis(y):
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię
Podpis(y)
Pieczęć(cie)
Miejscowość
osoby (osób)
osoby(osób)
Wykonawcy(ów) i data
upoważnionej(ych) do upoważnionej(ych)
podpisania niniejszej do
oferty w imieniu
podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
1)
2)

* Niepotrzebne skreślić

