Załącznik nr 1 do zaproszenia

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

„DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK Z PE RC”
ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.

MATERIAŁ

ILOŚĆ

1.

Rura PE 100 RC SDR 17 Dn 500

828 m

2.

Tuleja kołnierzowa 1,0 Mpa 500/500mm z kołnierzem
stalowym oc. (długa)

2 kpl.

3.

Mufa elektrooporowa DN 500 PN 10

4 szt..

Załącznik nr 2 do zaproszenia

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA
W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, należy wskazać
wszystkich członków Konsorcjum.
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP WYKONAWCY: ……………………… REGON WYKONAWCY……………………………
NR FAX.: ……………………………………… NR TEL.: ……………………………………………
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………

„DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK Z PE RC”
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
Cena oferty netto: …………………………………………….………………………….. zł
VAT: ……………………………………………………………...…………………………. zł
Cena oferty brutto: …..………………………………………………………………....... zł
Słownie: .……………………………………….……………………………………….….. zł
Oferowana cena jako element podlegający ocenie zostanie ogłoszona podczas otwarcia
ofert.
2. Zamawiający wymaga, aby pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia rozpoczęła się
od dnia 08.07.2013 r.
3. Gwarancja jakości wynosi 60 miesięcy od daty każdej dostawy.
4. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT
przez Zamawiającego.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że dołączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej
do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom
(w przypadku gdy wykonawca nie przewiduje podwykonawcy należy wpisać „NIE
DOTYCZY”):………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały ujęte wszystkie podatki, opłaty oraz koszty.
9. Oświadczamy iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia oraz
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą
dotyczyć realizacji przedmiotowego zamówienia.
10. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne
i prawdziwe.
11. Oferta wraz z załączonymi dokumentami zawiera ………….. kolejno
ponumerowanych stron.

………................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1
do Formularza Ofertowego
ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.

MATERIAŁ

ILOŚĆ

1. Rura PE 100 RC SDR 17 Dn 500
2.

Tuleja kołnierzowa 1,0 Mpa 500/500mm
z kołnierzem stalowym oc. (długa)

3. Mufa elektrooporowa DN 500 PN 10

RAZEM

828 m
2 kpl.
4 szt..

Cena
jednostkowa

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

Załącznik nr 3 do zaproszenia

………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków określonych w § 15 ust. 1
Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn.:
„DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK Z PE RC”
(przedmiot zamówienia)

dla: GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41 – 948 Piekary Śląskie
(nazwa Zamawiającego)

w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………..
Miejscowość i Data

……………………………………………..
Podpis i pieczęć imienna osoby/osób
upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

.........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz nie zaleganiu
z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn.:
„DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK Z PE RC”
(przedmiot zamówienia)

dla: GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41 – 948 Piekary Śląskie
(nazwa Zamawiającego)

Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

……................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

