Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014

Załącznik Nr 1 do SIWZ
druk O F E R T A

(pieczęć Wykonawcy [ów])

NIP _______________________________
REGON ___________________________
___________________________________
Miasto Stołeczne Warszawa
- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W
przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy
(firmy) i dokładne adresy (siedziba albo miejsce zamieszkania) wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Dostawę samochodu ciężarowego do przewozu muzealiów do Muzeum Warszawskiej
Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”
składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
– zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z wzorem
umowy, jak też ze wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia
świadczenia.
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Do dokumentów i opisu sposobu oceny spełniania warunków nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną
przez Zamawiającego,
– w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za
cenę:
BRUTTO: ______________________________zł,
(słownie:
______________________________________________________________zł),
Oświadczamy, że:
- zużycie paliwa (energii ) w cyklu mieszanym oferowanego samochodu wynosi:
……………….. l/ 100 km
- emisja dwutlenku węgla oferowanego samochodu wynosi: ………………….. g/km
- emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych
oraz węglowodorów oferowanego
samochodu wynosi:

…..………………. g/km

2. Oferujemy termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
- zakończenie – w terminie do dnia 19.09.2014 r.
3. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności*:

Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (zgodnie z rozdz. VIII ust.
7 i rozdz. XVIII pkt 2 SIWZ).

2.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne w treści ze
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

5.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne w treści ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Ewentualne
uwagi
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6.

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 ofert.

7.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do
grupy kapitałowej, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 4 do SIWZ.

8.

Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca
zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy
(firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca
powołuje się w celu spełniania warunków udziału w
postępowaniu - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 5 do SIWZ.

9.

Specyfikacja Techniczna – zgodny w treści ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ,

10.

Inne (wymienić, jakie)

*niepotrzebne skreślić

4. Oświadczamy, że jeśli - do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany
sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę a w przedstawionej w
naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na
piśmie Zamawiającego.
5. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
Nr ……………………** - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest
jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcę zastrzec przed ogólnym
dostępem.
** odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nr telefonu i Nr fax:
________________________________________________________________________
E -mail:
________________________________________________________________________
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8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
9. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach.

Miejsce i data ______________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z
właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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