Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 10/2012
Załącznik Nr 1

…………………………….

…………………………………

/ nazwa i adres wykonawcy/

/ miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem
dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Do:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86 – 200 Chełmno
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Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………….
Siedziba: ……………………………………………………………………..
Tel. ………………………………….. fax. …………………………………
e-mail …………………………………………………………………………
NIP ………………………………………
REGON …………………………………

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na „Dostawę separatora piasku
z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę
wskazaną poniżej:

wartość brutto (cena oferty)

…………………….. złotych

słownie złotych: ………………………………………………………………………..
podatek VAT w wysokości 23%:

......................... złotych

słownie złotych: .................................................................................................
wartość netto:

......................... złotych

słownie złotych: .................................................................................................
Wyżej wymieniona cena zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia (wraz z
montażem, dostawą, rozładunkiem - niezbędnych materiałów oraz innymi pracami
związanymi z przedmiotem zamówienia).
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru
wynosi 24 miesiące.

…………………….………………………….
Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Termin wykonywania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac
przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.

3.

Wadium

w

kwocie

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

zł

zostało

wniesione

w

dniu

....................................... w formie: ...............................................................................
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …….......................................................................
dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

…….............................................................…….......................................................................
lub na adres:
………………………..................................................................................................................
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy
wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w
nich zawarte.
2) Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia
(w tym zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).
3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Oświadczamy, że projekt umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zostały przez nas zaakceptowany.
5) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzające spełnienie tych warunków.
7) Oferta została złożona na …….. stronach / kartach/* podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ……. do nr …….
3

8) Informacje zawarte na stronach od ……... do …….. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
9) Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
(Imię i Nazwisko, podać adres)

tel.: ……………………….......…………….. faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….
Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty**:
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- załącznik nr 2 do SIWZ
wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 4 do SIWZ.
listy referencyjne od eksploatatorów urządzeń u których wykonano dostawy, potwierdzające spełnienie wymogu
uzyskania zawartości części organicznych mniejszej niż 3%;
wyniki badań na zawartość związków organicznych w wypłukanym piasku przeprowadzonych w trakcie eksploatacji
urządzenia.
opis techniczny urządzenia z uwzględnieniem parametrów silników, rodzaju materiałów z których wykonane zostało
urządzenie wraz z rysunkiem urządzenia;

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………….………………………….
Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Uwaga:
* niepotrzebne skreślić
** jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z
oryginałem.
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