Załącznik nr 2 do SIWZ

DAM-282-1/14

......................................................
wykonawca
OFERTA
Imię i nazwisko lub nazwa oferenta:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Adres:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tel.: ……..………………………………
Fax.: ……………………………………..
e-mail: …………………………………..
NIP: .....................................................
REGON: ..............................................
Numer konta: ..........................................................................................................
Składamy niniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
1. Oferujemy
modernizację trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV 44212320-8)
zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
załącznikach do SIWZ, wskazując następującą cenę:
Cena netto

=

Cena brutto =

.................................
(słownie: ..........................................................................)
.................................
(słownie: ..........................................................................)

2. Umowa realizowana będzie w terminach i na warunkach określonych w SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i załącznikach do SIWZ, w całości je akceptujemy i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń, oraz że uzyskaliśmy wszelkie informacje i dane niezbędne do
przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć
umowę z Zamawiającym o treści stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty, są następujące
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formularze oraz dokumenty:
a) dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ:
i. odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej - ...... stron,
ii. zaświadczenie z urzędu skarbowego - ...... stron,
iii. zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ...... stron,
iv. wykaz dostaw na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - …... stron,
v. dokumenty potwierdzające wykonanie dostaw ujętych w wykazie - - …... stron,
b) oświadczenie o grupie kapitałowej stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ - …... stron,
c) parafowany tekst umowy o zamówienie publiczne stanowiącej załącznik nr 5 do
SIWZ,
d) pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie składające ofertę do ich
reprezentowania w postępowaniu (jeśli dotyczy),
e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
zgodnie z punktem VI. SIWZ (jeśli dotyczy),
f) szczegółowa kalkulacja ceny - …... stron.
7. Niniejszym oświadczamy, że podmiot przez nas reprezentowany:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i do wykonywania
składających się na przedmiot zamówienia czynności,
b) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w
szczególności w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwukrotnie wykonywał
dostawę lub modernizację trybun teleskopowych o wysokości co najmniej 200 cm, i
wykonał je należycie,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

......................................................
miejscowość, data

......................................................
pieczęć wykonawcy oraz podpisy osób
uprawnionych do reprezentacji
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