RGG.271.5.2014

Gmina Jasienica Rosielna

…………………………………………………………
Pieczęć firmy(Wykonawcy)

Załącznik Nr 1
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

..............................................
/Miejscowość , data/

DO:

Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

OD:

...........................................................................................................
/Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy, tel. fax, e-mail /

OFERTA
1

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń
zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż
sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozwój
placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom
w przebudowę, modernizacje i wyposażenie”
za wynagrodzeniem ryczałtowym w
wysokości :

Część 1
brutto 1 ....................................... zł (słownie : ....................................................................
........................................................................................................... złotych .........../100)
w tym:
netto ....................................... zł (słownie : .......................................................................
.................................................................................................... złotych .........../100)
VAT

(…….

%)

.......................................

zł

(słownie

:

...........................................

.............................................................................................................. złotych .........../100)

1

W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata
podatku VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z
obwiązującymi przepisami prawa. W trakcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do
wartości netto oferty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek oświatowych
w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”
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Część 2
brutto 2 ....................................... zł (słownie : ....................................................................
........................................................................................................... złotych .........../100)
w tym:
netto ....................................... zł (słownie : .......................................................................
.................................................................................................... złotych .........../100)
VAT

(…….

%)

.......................................

zł

(słownie

:

...........................................

.............................................................................................................. złotych .........../100)

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym
te, o których mowa w specyfikacji zamówienia, wzorze umowy i SIWZ w najszerszym ich zakresie .
2

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową w tym: specyfikacją istotnych
warunków zamówienia wraz z załącznikami do niej i akceptujemy ją bez zastrzeżeń oraz , że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3

Oświadczmy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

4

Oświadczmy, że projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń.

5

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w
projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6

Okres gwarancji ..................... (min. 36 m-cy) rękojmi ......................... (min. 36 m-cy).

7

Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami /Podwykonawcom zostanie powierzona
następująca
część
zamówienia:
/należy
wskazać
część
zamówieniazakres
/
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………….……………………………………………………….……., przedmiotu zamówienia*.3

8

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U.2007 nr 50 poz. 331) 4

9

Przedmiot zamówienia wykonamy w następujących terminach :

2

W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata
podatku VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z
obwiązującymi przepisami prawa. W trakcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do
wartości netto oferty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.
3
Należ wybrać właściwe poprzez przekreślenie niepotrzebnego Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
4 Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej to składa Listę podmiotów należących do grupy kapitałowej a przekreśla
niniejszy punkt w formularzu ofertowym.
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Część 1
1) rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
2) zakończenie: do 30.05.2014 r.
Część 2
1) rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
2) zakończenie: do 30.05.2014 r.

2

Warunki i terminy zapłaty zgodnie z projektem umowy.

3

Do oferty dołączamy:

Załącznik Nr 1 Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o specyfikację zamówienia (Zał. Nr 2 do
SIWZ)

Załącznik Nr 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert)

Załącznik Nr 3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;

Załącznik Nr 4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;

Załącznik Nr 5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
składania ofert;

Załącznik Nr 6

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert

Załącznik Nr 7 – Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek oświatowych
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3

Załącznik Nr 8– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ustawą

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).– (Zał.
Nr 3 A do S.I.W.Z.).

Załącznik Nr 9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2013 poz. 907 z późn. zm.) – (Zał. Nr 3B b do S.I.W.Z.

Załącznik Nr 10– Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie z podaniem wartości dostaw, przedmiot dostaw,
daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć
dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Zał. Nr 4 do
S.I.W.Z.).

Załącznik Nr 11– Wykaz części zamówienia, które zostały powierzone podwykonawcom (Zał. Nr 6
do S.I.W.Z.) (jeżeli dotyczy).

Załącznik Nr 12 - Dowód wniesienia wadium.
Do oferty załączamy także inne dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokumenty określone w SIWZ na zasadach tam wskazanych.

Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest dostarczyć po podpisaniu bez zastrzeżeń
protokołu końcowego odbioru dostawy zatwierdzone wymagania udzielonej gwarancji.

* niepotrzebne skreślić
............................................................
/imiona i nazwiska osób upełnomocnionych
do reprezentowania oferenta
i składania oświadczeń woli w jego imieniu

………………………….............................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli/
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