Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.2.
do SIWZ
OR-IV.272.9.2020.JG

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy
do II części zamówienia
(dostawa i montaż luster gimnastycznych)
Ja niżej podpisany ........................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy )

działając w imieniu i na rzecz …………………..........................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP ……………………………………

REGON …………………………………...

tel. .........................................................

fax ................................................................

e- mail: ………......................................
(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem sprzętu
sportowego w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w
Dąbrowie Białostockiej w ramach realizacji projektu ,,Gminy – aktywni członkowie
społeczności” w ramach trzeciego naboru Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4.
,,Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron
oraz sprawności administracji publicznej”
1) Oferuję realizację II części zamówienia (dostawa i montaż luster gimnastycznych) za
cenę ryczałtową……………………. brutto wg poniższej kalkulacji:
Lp.

Przedmiot
zamówienia

1.
2.
3.

Oferowany
Ilość
producent,
[szt.]
model,
typ,
parametr**
lustro gimnastyczne
9
odporne
na
uderzenia 1x2m
koszt dostawy
1
koszt montażu
1

Cena
jedn.
netto [zł]

VAT
[%]

Cena
jedn.
brutto [zł]

Wartość
brutto [zł]

RAZEM
**) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu, podanie zbyt
ogólnych danych może skutkować odrzuceniem oferty.

2) Zobowiązuję się udzielić na dostarczone i zainstalowane lustra gimnastyczne na okres

………………… miesięcy, którego początek liczony będzie od dnia podpisania
protokołu odbioru.
3) Zobowiązuję się zrealizować dostawę i montaż luster w terminie 60 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4) Oświadczam, że:
- oferowane lustra posiadają atest higieniczny i deklaracje zgodności dopuszczające
stosowanie luster wewnątrz pomieszczeń i zobowiązuję się dołączyć atest i deklarację
zgodności do protokołu odbioru.
- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń umowę i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,
- wybór naszej oferty będzie prowadził* / nie będzie prowadził* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568).
* niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – należy wskazać:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………..…………………………….
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...............
- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:…………………………………………...zł.
5) Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom
(należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6) Tajemnica przedsiębiorstwa
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty,
dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010
i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
ze
względu
na
następujące
okoliczności .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................
7) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) _______________________________,
2) _______________________________,
3) …
4) …

8) Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest małym/średnim
przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):
 - TAK
 - NIE

.................................................................................
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik do formularza ofertowego
do II części zamówienia
OR-IV.272.9.2020.JG

Potwierdzenie spełniania wymagań technicznych

Pieczęć firmowa
Wykonawcy

lustra – 9 szt.
L.p.
Wyszczególnienie parametrów

1)

Wymagania
Zamawiającego

2)

wymiary pojedynczego panelu: długość –
1,00 m, wysokość 2,00 m
grubość szkła min. 4 mm

3)

wykończenie krawędzi - polerowanie

4)

lustro musi być podklejone folią
zabezpieczającą przed stłuczeniem
lustro od wewnętrznej strony wzmocnione
płytą nośną
lustro mocowane w ramie z drewna
liściastego
rama z drewna liściastego lakierowana
lakierem bezbarwnym
konstrukcja ma umożliwiać wymianę
poszczególnych paneli bez konieczności
demontażu pozostałych

5)
6)
7)
8)

Parametry oferowane przez
Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca
wpisując
w pustych polach rzeczywiste
parametry / rozwiązania /
dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań, a w
polach wypełnionych
dokonuje odpowiedniego
skreślenia

wymagane

spełnia/nie spełnia*

oferowany
parametr
wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

wymagane

spełnia/nie spełnia*

.................................................................................
(Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

