Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy
FORMULARZ

O F E R T OW Y

Wykonawca* :
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
............................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
............................................................................................................................
Adres do korespondencji:
............................................................................................................................
Numer telefonu: .................................................................................................
Numer faxu: .......................................................................................................
NIP .....................................................................................................................
Adres e-mail: .......................................................................................................
Nr
rachunku
bankowego
na
który
należy
zwrócić
wadium
.......................................................................................................................
* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz
wskazać Pełnomocnika
1.
Nawiązując
do
ogłoszenia
o
zamówieniu
na:
„Dostawę
materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego Wrocławia”
(znak sprawy: ZP/PN/62/2017/WOU)
a) Oferuję dostawę materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miejskiego Wrocławia –
zgodnie z wymogami SIWZ, za kwotę brutto stanowiącą sumę wartości z kolumny 8 z
formularza cenowego zał. 1.1 i 1.2 (podaną do dwóch miejsc po przecinku):
Suma 1:
brutto złotych ................................................................................... zł
(słownie ........................................................................................... zł)
netto złotych............ zł
stawka VAT w wysokości .............%.

b) Oferuję odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego Wrocławia –
zgodnie z wymogami SIWZ, za kwotę brutto stanowiącą sumę wartości z kolumny 12 z
formularza cenowego zał. 1.1 i 1.2 ( podaną do dwóch miejsc po przecinku):
Suma 2:
brutto złotych ............................................................................... zł.
(słownie ...................................................................................... zł)
netto złotych...............zł
stawka VAT w wysokości .............%.
2. Oferuję termin wymiany materiałów eksploatacyjnych:
.............… godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (max. 8 godzin).
3. Oferuję .....…..% odzysku obejmującego ponowne użycie części składowych i recykling
pozostałych części celem odzysku materiałów, stosowanego przez Wykonawcę w celu
zmniejszenia ilości składowania odpadów powstałych z zużytych materiałów
eksploatacyjnych.
4. Udzielę co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone artykuły eksploatacyjne
wymienione w Załącznikach nr 1.1. i 1.2. do SIWZ.
5. Zobowiązuję się, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, do dostarczenia Zamawiającemu
aktualne:
a) zezwolenie/decyzje lub inne równoważne dokumenty zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż
niebezpieczne, jak materiały eksploatacyjne lub umowę w formie pisemnej z posiadaczem odpadów
posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów (tj. materiały eksploatacyjne z załączników 1.1,
1.2) i wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powstałych z zużytych materiałów
eksploatacyjnych z załączników 1.1, 1.2.
Uwaga: W przypadku wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania
zezwolenia Wykonawca musi załączyć wyciąg z rejestru i podać nr rejestrowy wpisu i organu, który
dokonał wpis.

b) Oświadczenia dot. wskazania swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym.
W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów, Zamawiający potraktuje to jako
uchylanie się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i na podstawie
art. 46 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp zatrzyma wniesione przez mnie wadium. Jednocześnie
działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Zobowiązuję się, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, do dostarczenia Zamawiającemu
Oświadczenia dot. wskazania swojego przedstawiciela do kontaktów
z Zamawiającym.
7. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę, jako osoba do tego upoważniona na
podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego *
8. Oświadczam, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
występuję jako: osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej / podmiot występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)*.

9. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi/ część prac zamierzam powierzyć
podwykonawcom*, w tym zakres prac powierzonych podwykonawcom to:
..........................................................................................................................
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 luty 2005 r. o informatyzacji
dzielności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352).
Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, Zamawiający może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak
podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz/lub
postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub
dokumenty.
..................................................................................................………………………….
7. Oświadczam, że jestem małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem. *
UWAGA
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników,
którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników,
którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów euro.
* - niepotrzebne skreślić
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:
.............................................
(pieczątka i podpis)

