Załącznik nr 3 do SIWZ, nr sprawy PT.2370.01.2018

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.........................................................................
.........................................................................
…………………………………………………………………………………………………
REGON: …………………………………. NIP: ……………………………………………
I. Niniejszym składam ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
KP PSP w Kozienicach.
II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i w terminie w niej wskazanym.
III. Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję realizację na rzecz
Zamawiającego, zamówienia publicznego na dostawę nowego ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach.
a) Wartość całkowita przedmiotu umowy brutto wynosi ………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………).
w tym:
wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……………… zł,
wartość podatku VAT …..%.
b) Oferowany termin gwarancji i rękojmi na pojazd z wyposażeniem wynosi............
(słownie: .............................miesięcy) (wymagane min. 24 miesiące), licząc od dnia
przekazania do użytku przedmiotu zamówienia.
c) Oferowana autopompa, wydajność wynosi …… dm3/min. (wymagane min. 4 800
dm3/min. – pkt. 3.14 (OPZ).
IV.Powyższa kwota brutto (w pkt III a) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującą stawką podatku VAT.
V. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla KP PSP w Kozienicach oświadczam, że:
1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na mój koszt i ryzyko.
2. Przedmiot zamówienia spełnia warunki narzucone w SIWZ.
3. Akceptuję termin płatności narzucony przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni liczonych od daty
upływu terminu składania ofert.
5. Istotne postanowienia umowy otrzymane wraz ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia akceptujemy w całości i bez poprawek.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).
7. Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania**:
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
8. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekażemy zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień
publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze
złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Wybór oferty nie będzie prowadził*/będzie prowadził do powstania*
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w załączeniu nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazanie ich wartości bez kwoty podatku*.
UWAGA:
*Niepotrzebne skreślić.
10. Do oferty załączam aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia wypełnione w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w niniejszej SIWZ.
11. Oświadczam, że wszelkie dokumenty wymienione w SIWZ złożę na każde żądanie
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.
Podwykonawcy:
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie .......................................................
…........................... .

firmie

…...............

z

siedzibą

w

b) wykonanie .......................................................
…........................... .

firmie

…...............

z

siedzibą

w

* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia.

Nazwa i adres podwykonawcy …………………………………….. , nazwa części
zamówienia przekazanej do realizacji podwykonawcy.
UWAGA: niepotrzebne skreślić.
................................. dn. .................... 2017 r.
.......................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy

.....................................................
pieczątka firmy
*- niewłaściwe skreślić.
**-w przypadku braku wykreślenia Zamawiający uzna to jako brak zastrzeżenia treści oferty.
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