Załącznik nr 4 do Zaproszenia, sygn. MG 1/08/2017
Formularz ofertowy

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR DOSTAWCY MASZYN I URZĄDZEŃ
sygn. MG1/08/2017

1. Dane dotycz ące Wykonawcy (lub lidera konsorcjum):
- pełna nazwa

- adres

- numer telefonu i faksu, e-mail

- numer w rejestrze przedsi ębiorców KRS (o ile występuje)

- numer NIP

- nr konta bankowego, na które dokonywana b ędzie płatno ść

Dane rejestrowe pozosta łych członków konsorcjum:

2) ................................................................................................................................
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Ja niżej podpisany / my niżej podpisani, oświadczam/-y, iż w odpowiedzi na Zaproszenie
do udziału w postępowaniu na zakup maszyn i urz ądzeń, sygn. MG110812017 (zwane dalej:
Zaproszeniem), składam(y) niniejsz ą ofertę.
1. Oferujemy realizacj ę przedmiotu zamówienia w nast ępującym zakresie:
a) wciskarka (sztuk 4) - cz ęść pierwsza przedmiotu zamówienia:
-nazwa ..............................
-typ .......................
- dodatkowe oznaczenie .................................
- producent ................................................
- rok produkcji .............................................
za łączną cenę brutto .......... . ....... „- złotych (słownie ..................................)„ tj.
............................................. złotych netto, plus ....................... z łotych
podatku VAT w wysokości ....
b) znakowarka laserowa (sztuk 1) - cz ęść druga przedmiotu zamówienia:
- nazwa ..............................
-typ .......................
- dodatkowe oznaczenie .................................
- producent ................................................
- rok produkcji .............................................
za łączną cenę brutto .................... złotych (słownie. ..................................)„ tj.
....................„- złotych netto, plus ....................... z łotych
podatku VAT w wysokości .... %„
c) piła taśmowa (sztuk 1) - cz ęść trzecia przedmiotu zamówienia:
-nazwa ..............................
-typ ........................
- dodatkowe oznaczenie .................................
- producent ................................................
- rok produkcji .............................................
za łączną cenę brutto .................... złotych (słownie ..................................)„ tj.
............................................... złotych netto, plus .....................„- z łotych
podatku VAT w wysoko ści .... %„
d) piła tarczowa do aluminium (sztuk 1) - cz ęść czwarta przedmiotu zamówienia:
-nazwa ..............................
typ .......................
- dodatkowe oznaczenie
-
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- producent
.,
- rok produkcji .............................................
za łączną cenę brutto .................... złotych (słownie: ..................................), tj.
............................................... złotych netto, plus ....................... z łotych
podatku VAT w wysokości .... %„
Łączn ą cena ofertowa wynosi:
....................złotych brutto (słownie ...............................)„
tj................................................. złotych netto, plus ....................... z łotych
podatku VAT w wysokoś ci ... %.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia (w tym z tre ścią projektu
umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia) i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, że zamówienie wykonamy zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiaj ącego określonymi w tym Zaproszeniu, z uwzgl ędnieniem treści
niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że oferowane przez nas maszyny i urz ądzenia spełniaj ą wszystkie warunki
(wymagania) i parametry techniczne okre ślone w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.
4. Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu na dowód czego
przedkładamy oświadczenie zgodne ze wzorem stanowi ącym Załącznik nr 3
do Zaproszenia.
5. Oświadczamy, iż:
- posiadamy uprawnienia do wykonywania dzia łalności lub czynności związanych
z realizacj ą zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania,
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
- znajdujemy si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo żliwiającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
W konsekwencji oświadczamy, iż:
a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed dniem wszcz ęcia niniejszego Postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia przez niego dzia łalności jest krótszy to w tym okresie,
należycie wykonaliśmy dostawy wyszczególnione w za łączniku do oferty (wed ług
wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Zaproszenia) - na dowód czego
przedstawiamy stosowne referencje,
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b)

posiadamy
uprawnienia
do
wykonywania
działalności
związanej
z produkcj ą / dostawą maszyn, tj. jesteśmy podmiotem legalnie działaj ącym
(zarejestrowanym) na terenie RP / na terenie .....................- na dowód czego
przedkładamy stosowny odpis z rejestru przedsi ębiorców, lub innego kraju,

c)

znajdujemy się w sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej
niezakłócone wykonanie zamówienia, tj.:
- nie zalegamy z płatnością jakichkolwiek zobowiązań publicznoprawnych
- posiadamy zdolno ść kredytową lub dostępne środki w wysokości co najmniej
100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych,
- posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialno ści OC na kwotę nie niższą
niż 250.000,- (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
na dowód czego przedk ładamy zaświadczenie o niezaleganiu w op łacaniu podatków
oraz składek na ubezpieczenie spo łeczne, zaświadczenie z banku oraz kopi ę polisy
Oc.

6. Zobowiązujemy si ę, że:
a) dostawy wykonamy do dnia .............................................(przez co rozumie
się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w Załączniku nr 2
do Zaproszenia),
b) na dostarczone maszyny udzielamy gwarancji na okres ...............miesi ęcy
(nie krótszej jednak ni ż na okres 18 miesi ęcy) - licząc od daty odbioru ko ńcowego
przez Zamawiaj ącego,
c) gwarantujemy sprawno ść maszyn w skali roku, przy założeniu 4000 godzin roboczych
wymaganej dostępności, w sześciodniowym tygodniu pracy, na dwie zmiany,
na poziomie: ......... % (nie ni ższym jednak niż 92%),
d) gwarantujemy obsługę serwisową w formie:
- koszt roboczogodziny nie wi ęcej niż .....złotych netto i ryczałt dojazdowy
nie więcej niż ......złotych netto.
e) gwarantujemy* / nie gwarantujemy* posiadanie i utrzymanie w ca łym okresie umowy
stałego serwisu działającego na terenie RP, od poniedziałku do piątku.
(* niepotrzebne skre ślić)

O oferujemy wykonanie szkoleń w siedzibie Zamawiaj ącego z obsługi i utrzymania
dostarczonych maszyn dla minimum 6 pracowników Zamawiaj ącego, w ilości ... dni
roboczych, tj. ... godzin zegarowych (nie mniej jednak ni ż 8 godzin zegarowych).
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7. Przyjmujemy warunki i zasady p łatności określone w projekcie Umowy, stanowi ącym
Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
8. Oświadczamy, że w trakcie realizacji Umowy nie będziemy korzystać z podwykonawców
/ będziemy korzystać z następujących pod wykonawców* :
- ................................................... -wzakresie .................................
-

- w zakresie .................................

9. Uważamy się za związanych mniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu
składania ofert.
10. W razie wybrania naszej oferty zobowi ązujemy się do podpisania Umowy na zasadach
określonych w Zaproszeniu i niniejszej ofercie, z uwzgl ędnieniem ustaleń dokonanych
w toku ewentualnych negocjacji. W przypadku uchylania si ę przez nas od podpisania
umowy, w tym w przypadku nie wniesienia przez nas wymaganego w Zaproszeniu
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, zobowi ązujemy się zapłacić
Zamawiaj ącemu kare umowną w wysokości 5 (pięć) % ceny ofertowej netto wskazanej
w punkcie 1 niniejszej oferty.
11.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowi ącymi jej integralną część są:
- Odpis z właściwego rejestru przedsi ębiorców,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udzia łu w postępowaniu (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia),
- Wykaz dostaw (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia),
- Referencje - sztuk
- Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek na ubezpieczenie spo łeczne,
- Zaświadczenie z banku,
- Kopia polisy OC,

.„dn...............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)
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