Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.22.2011
..........................................................................................
..........................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

..........................................................................................
telefon, faks, e-mail

..........................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA
Dostawa materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego”,
opublikowanego przez Zamawiającego Miasto Nowy Sącz:
a) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011/S 52-085222 z dnia 16.03.2011r.;
b) w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń – budynek Urzędu Miasta Nowego Sącza –
Ratusz, ul. Rynek 1.
c) na stronie internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl.
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:
a) brutto : ........................... zł.
(słownie złotych ..................................................................................................................................)
b) w tym podatek: VAT ....... %, tj. ............................................. zł.
−

2.

która stanowi wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie całości zamówienia i wynika
z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
Wadium w kwocie : ................................. PLN,
− zostało/zostanie wniesione w dniu ........................... do godz. ...................................
− w formie: ...................................................................................................................... .

3.

Oświadczam, iŜ spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

4.

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń.

5.

Zamówienie będę realizował od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011 r.

6.

Oświadczam, iŜ bieŜące dostawy będę realizował niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuŜszym niŜ
określony (dla kaŜdego artykułu) w Załączniku nr 1 do specyfikacji.

7.

Oświadczam, Ŝe udzielam gwarancji na dostarczone materiały na okres 12 miesięcy.

8.

Oświadczam, Ŝe dostarczane materiały nie mają wad jakościowych i są I gatunku.

9.

Zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o wadach i brakach towaru:
a)

pod numerem telefonu …………………………..

b)

pod numerem fax

c)

pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) ..................................

………………………………

- od Poniedziałku do Soboty, w godzinach 700 -1700

Oferta

str. 1 z 3

10.

Zobowiązuje się odbierać wadliwy lub posiadający braki towar w siedzibie konserwatora.

11.

Oświadczam, Ŝe uwaŜam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

12.

Oświadczam, Ŝe projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

13.

Oświadczam, Ŝe zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.

Wskazanie powierzonej części zamówienia

Wartość powierzonej części
zamówienia
w % ceny oferty

1

2
3

Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty

14. Oświadczam, Ŝe:
a)
b)
c)
d)

podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi działaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;
zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale moŜe skorzystać
ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;
będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania
części zamówienia.

15. Oświadczam, Ŝe cała oferta składa się z .......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz:
a)

szczegółowego kosztorysu ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do specyfikacji;

b)

oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy;
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do specyfikacji – warunki określone zostały w Rozdziale VI ust. 2 lit. a) specyfikacji;

c)
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d)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - warunki określone zostały w Rozdziale VI ust. 2 lit. b) specyfikacji;

e)

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

f)

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe
wykonawca 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;
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g)

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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;

h)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

i)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

j)

dokumentów potwierdzających, Ŝe oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego: informacje (opisy lub fotografie) producenta świadczące o wymaganych
przez zamawiającego parametrach technicznych oferowanego towaru (jeŜeli dotyczy);

k)

oświadczenia o ustanowieniu na podst. art. 23 ust. 2 pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeŜeli dotyczy);

l)

pełnomocnictwa o którym mowa w Rozdz. XI pkt II ppkt 3) specyfikacji (jeŜeli dotyczy);

m)

zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy);

n)

kserokopii przelewu wadium – o którym mowa w Rozdz. IX pkt 4 lit. c) specyfikacji (wymóg
porządkowy) lub oryginału dokumentu poręczenia lub gwarancji, o którym mowa w Rozdz. IX
pkt 5 lit. a) specyfikacji lub kserokopii wadium z potwierdzeniem złoŜenia dokumentu,
o którym mowa w Rozdz. IX pkt 5 lit. b) specyfikacji (wymóg porządkowy).

16. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a) ........................................................................ ,
b) ....................................................................... ,
c) ....................................................................... .
17. Celem umoŜliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a) nr tel.:

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

b) nr fax.:

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

c) adres e-mail:

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

Miejscowość ……..........…......…………............ Data: .......…...............…..........

...............................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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