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
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym”
(znak: ZP/PN/9/2018/WOU)
oferuję dostawę 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem
hybrydowym, zgodnie z wymogami SIWZ o parametrach technicznych i wyposażeniu jak
w załączniku nr 1.1 do umowy za kwotę:
brutto: .................................................................. zł
(słownie brutto: ...................................................................................................)
netto: ................................................................... zł
plus podatek VAT w wysokości .................................. zł

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zapisanych w SIWZ
i projekcie umowy.
2. Oferuję dostawę samochodu (dla którego składam ofertę) w terminie do dnia
30 marca 2018 r.
3. Oświadczam, że przekazanie samochodu (dla którego składam ofertę) nastąpi w
siedzibie Zamawiającego wraz z protokołem odbioru.
4. Udzielam gwarancji na samochód (o którym mowa w pkt 3 powyżej), której ważność
rozpoczyna się od daty odbioru:
a) na układ hybrydowy
.......... lat / nie krócej niż 5 lat /
b) mechaniczna na okres
.......... lat / nie krócej niż 3 lat /
c) na powłokę lakierniczą na okres
........... lat / nie krócej niż 3 lat /
d) na perforacje karoserii na okres
........... lat / nie krócej niż 10 lat /
5. Oświadczam, że posiadam dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja)
lub umowę dealerską upoważniającą Wykonawcę do wykonywania czynności
obsługowych i naprawczych samochodu dla którego składam ofertę i, że najpóźniej w
chwili podpisania umowy dostarczę Zamawiającemu:
• dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja) lub umowę dealerską
upoważniającą Wykonawcę do wykonywania czynności obsługowych i
naprawczych samochodu dla którego składam ofertę,
• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Gminy Wrocław i na
terenie kraju dla samochodu, dla którego składam ofertę.
Powyższe dostarczę w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (oryginały do wglądu przy przekazaniu kopii). Jestem świadom tego, że jeżeli
nie dostarczę 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 przeze mnie wadium. Jednocześnie działając na
podstawie art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.
6) W chwili przekazania samochodu dostarczę Zamawiającemu:
a) świadectwo homologacji
b) kartę pojazdu
c) książkę gwarancyjną (serwisową)
d) instrukcję obsługi w języku polskim.
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. Dotyczące mnie dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej
przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość umowy brutto mogą zostać
udostępnione Urzędowym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia, zamieszczonym
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

10. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi/ część prac zamierzam powierzyć
podwykonawcom*, w tym zakres prac powierzonych podwykonawcom to:
..........................................................................................................................
11. Zastrzegam / nie zastrzegam w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do
poniższych informacji zawartych ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż nie mogą być one
udostępniane
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami
niniejszej SIWZ a także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa )
12. Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem /
średnim przedsiębiorstwem. *
UWAGA
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
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)

