Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

______________________________________________________________Człowiek – najlepsza inwestycja

Dotacje na innowacje

Załącznik nr 2 do SIWZ
(miejscowość i data)
(nazwa i adres Wykonawcy)

tel.: ..................................................
fax: .....................................................
e-mail: …………………………...

FORMU LARZ OF ERTOWY
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na rok 2013 na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy: WZP.272.2.2013) składamy następującą
ofertę:
Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową: …………………….. zł brutto
Słownie :....................................................................................................................................... zł brutto,

1.

Oświadczamy, iŜ zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć wykonania części zamówienia
podwykonawcom:
L.p.
Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z działem III SIWZ.
2.
3.

Oświadczamy, Ŝe w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Wykonawca udzieli na dostarczone materiały eksploatacyjne 12 miesięcy gwarancji, licząc od daty ich
odbioru.
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, Ŝe zostaliśmy poinformowani, Ŝe moŜemy wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
8. Oświadczamy, Ŝe udostępnimy login oraz hasło do elektronicznej platformy zakupowej.
9. Oferta została złoŜona na .............zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ........... do nr ...........
(uwaga — na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze, oświadczenia,
zaświadczenia, itp.).
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

10.8.

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ,
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w
załączniku nr 1B do SIWZ,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w stosunku do osób fizycznych treść
oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wyczerpuje złoŜenie oświadczenia, o którym
mowa w ppkt 1.2 niniejszego działu).
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie (np. w formie referencji) – załącznik nr 6 do SIWZ.
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10.9. formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 3A do SIWZ. Wykonawca załącza do oferty formularz
cenowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.
10.10. zaparafowany na kaŜdej zapisanej stronie wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
10.11. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy
10.12. pozostałe:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

........................................ dnia ................
..............................................................................
nazwisko i imię, podpis osoby/ osób/ upowaŜnionej/ych wraz z imienną
pieczątką

UWAGA:
*JeŜeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem.
**Niepotrzebne skreślić

