Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
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Załącznik nr 1 do SIWZ
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów
ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.”
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągowo –Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie,
ul. Głogowska 14, 59-140 Chocianów, Polska

FORMULARZ OFERTY
Nazwa
Wykonawcy
Siedziba
Wykonawcy :
Miejscowość:
Ulica:

nr domu:

nr lokalu:

Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
Do:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
ul. Głogowska 14, 59-140 Chocianów
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej,

wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.”.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za kwotę:
Cena netto …………….............…… zł
(słownie: …………………………………………………………………...................................złotych)
podatek VAT ......................%
Cena brutto …………..............……… zł
(słownie:.………………………………………………………...................................................złotych)
2. Udzielamy gwarancji
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Długość okresu gwarancji dla nadbudowy
12 m-cy
18 m-cy
24 m-ce
30 m-cy
36 m-cy

Długość okresu gwarancji dla podwozia
12 m-cy
18 m-cy
24 m-ce
30 m-cy
36 m -cy

01/ZP/2017

Zaznaczyć
właściwą*
…..
….
….
….
….

Zaznaczyć
właściwą*
….
….
….
….
….

(*- W przypadku nie zaznaczenia żadnego okresu gwarancji bądź zaznaczenia więcej niż jednej opcji Zamawiający uzna, iż
treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP odrzuci taką ofertę.)

3. Wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla) ……………………………...……………...……………..
4. Wielkość

emisji

NOx

(tlenków

azotu),

HC (węglowodorów),

PM

(cząstek

stałych)

……………….......……………………………………………………………………………………

5. Termin realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego …………..od dnia podpisania umowy.
6. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest
Pan /i/ .............................................................................................................
tel. kontaktowy ..............................................................................................
7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty
i wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni.
9. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum / spółki
cywilnej) oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika: ............................................................, którego upoważniliśmy
(w załączonym do Oferty pełnomocnictwie) do:
reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania nas w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj.
w formie konsorcjum lub spółki cywilnej)
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10. [zamówienie zrealizujemy sami] / [następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy
powierzyć do wykonania podwykonawcom] (niepotrzebne skreślić) :
l.p.

Nazwa części zamówienia której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

1.
2.
3.
11. Integralną częścią oferty są :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
3) Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - zał. nr. 1A
4) Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostaw - zał. nr 2
3) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp - zał. nr 3
4) Informacji o przynależności do grupy kapitałowej - zał. Nr 4
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa
zamówień publicznych – zał. nr 5
6) Podpisany wzór umowy – SIWZ część II

..................................., dnia....................

.............................................................
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

