Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………………….
Pieczęć adresowa 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: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Leasing fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, ułożenie osi z napędem 6x4,
z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1.
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Samochód ciężarowy, ułożenie osi
z napędem 6x4, z możliwością przewożenia
2 osób łącznie z kierowcą
Opłata wstępna (20% wartości
początkowej nabycia)

Ilość

J.m.

1

szt.

1

szt.

Cena jed. netto

Wartość netto

.….……………... zł

…………………... zł

…..……………... zł

…………………... zł
Wartość netto
wszystkich rat

3.

4.

Rata leasingowa

Opłata końcowa (wykup 1%)

36

1

SUMA wszystkich opłat wym. w poz. 2,3,4

m-cy

szt
.

…………………... zł

….…………………...zł

…………………... zł

…….……………... zł

Wartość netto

……..…………..... zł

Podatek VAT

……..……………... zł

Wartość brutto

..………………...... zł

Oferujemy:


......... miesięcy gwarancji jakości na cały pojazd bez limitu kilometrów (nie może
być krótsza niż 24 miesiące) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Oferowana cena jako element podlegający ocenie zostanie ogłoszona podczas otwarcia
ofert.
3. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione, aby oferta była ważna.
4. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2012 r.
5. Warunki płatności: termin płatności rat leasingowych – do 25 – go dnia miesiąca.
6. Termin związania ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.
8. Oświadczamy, że dołączony do SIWZ Załącznik nr 5 – istotne postanowienia 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.
9. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom
(w przypadku gdy wykonawca nie przewiduje podwykonawcy należy wpisać „NIE
DOTYCZY”):………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
11. Oświadczamy iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania dostawy oraz uzyskaliśmy
wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć
realizacji przedmiotowego zamówienia.
12. Oferta wraz z załączonymi dokumentami zawiera ………….. kolejno ponumerowanych
stron.

………………………………………………

Miejscowość i Data

.………………………………………………...

Podpis i pieczęć imienna osoby – osób
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………..
Pieczęć adresowa 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.:
,,Leasing fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, ułożenie osi z napędem 6x4,
z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą.”
(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
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………..…………….………
Pieczęć adresowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie.

Lp.

Odbiorca
Nazwa firmy
i adres

Przedmiot
zamówienia

Czas realizacji
Początek

Koniec

Wartość
dostawy
(w zł brutto)

Uwagi

UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 10 sztuk samochodów.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w niniejszym
załączniku zostały wykonane lub są wykonywane należycie

………………………………………………

Miejscowość i Data

.………………………………………………...

Podpis i pieczęć imienna osoby – osób
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................
Pieczęć adresowa 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.:
,,Leasing fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, ułożenie osi z napędem 6x4,
z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą.”
(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

………………………………………………

Miejscowość i Data

.………………………………………………...

Podpis i pieczęć imienna osoby – osób
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy

