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Załącznik nr 1 

Nazwa Oferenta ..................................................................................................... 

Adres Oferenta ....................................................................................................... 

tel. ........................................ fax .................................................. 

e-mail: ……………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

zamówienia poniżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.), w związku z realizacją projektu, pn.: „PWP Jakość, rozwój i współpraca” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach; Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 

przedkładam niniejszą ofertę na: 

 

Zakup podnośnika samochodowego 

Sygn. ZP-9/ZST/POKL9.2/14 

 

oferuję realizacje przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto ………………………zł,  

(słownie:………………...……………………………………………………………….……..) 

 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, wskazanym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego/-ą niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

3. Oświadczam, że: zapoznałem/-am się z SIWZ i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, akceptuję 

wszystkie warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyłem/-am konieczne informacje niezbędne 

do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że akceptuję istotne warunki umowy stanowiące załącznik do SIWZ. 
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5. Zastrzegam prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie 

udostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających się 

na ofertę a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. niżej wymienionych stron oferty: 

………………………………………...………………………………………………………… 

Uwaga! W przypadku braku powyższego zastrzeżenia wszystkie strony oferty będą 

udostępniane innym uczestnikom postępowania – na ich niosek. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ………………………………………………. 

Data, Podpis właściciela, upełnomocnionego przedstawiciela 
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Załącznik nr 2 
 

 

Oświadczenie 

 

Nazwa Oferenta ..................................................................................................... 

Adres Oferenta ....................................................................................................... 

tel. ........................................ fax .................................................. 

e-mail: ……………………………… 

 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 

- posiadam – nie posiadam* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadam – nie posiadam *  niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

- dysponuję – nie dysponuję* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

- znajduję się – nie znajduję się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

realizację zamówienia. 

 

Oświadczam, że podlegam – nie podlegam * wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 

1 i 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

................................................. 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

Oświadczenia i informacje 

 

Nazwa Oferenta ..................................................................................................... 

Adres Oferenta ....................................................................................................... 

tel. ........................................ fax .................................................. 

e-mail: ……………………………… 

 

Oświadczam, że podlegam – nie podlegam* wykluczeniu w trybie art. 24 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  

 

................................................. 

 

Oświadczam, że zalegam – nie zalegam* z uiszczaniem podatków wobec właściwego Urzędu 

Skarbowego ani z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wobec 

właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego.  

Oświadczenie dotyczy również instytucji równorzędnych w przypadku podmiotów 

zagranicznych. 

 

................................................. 

 

 

Oświadczam, że spełniam – nie spełniam* warunki udziału stawiane w niniejszym 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, zapoznałem/-am się z warunkami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z projektem istotnych warunków 

umowy i akceptuję jej warunki bez zastrzeżeń. 

 

................................................. 
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Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w całości własnymi siłami bez powierzania 

go podwykonawcom. 

 

................................................. 

 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję zgodnie z terminami określonymi w pkt III 

SIWZ. 

 

 

................................................. 

 

 

Oświadczam, że: 

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)* 

- należę do grupy kapitałowej: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….* 

zaś istniejące między nimi powiązania prowadzą/nie prowadzą* do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

................................................. 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 

 
Oświadczenia i informacje 

 
Nazwa Oferenta ..................................................................................................... 

Adres Oferenta ....................................................................................................... 

tel ........................................ fax .................................................. 

e-mail: ………………………………………………………… 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
� posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

� nie byłem/-am karany/-a za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe. 

 

 
................................................. 

 
 

Usługi niewykonane lub wykonane nienależycie: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

................................................. 
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Załącznik Nr 5 
 

Istotne postanowienia umowy 
 
 
zawarta w dniu ………………………….. w ………………………………………………… 
pomiędzy  
..…………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą w ……………………………………………………………………………….….., 
NIP ………………………, REGON …………………… 
wpisanym/-ą do …………………………………………………  
pod numerem …………………..…. 
w ………………..…………..,  
reprezentowanym/-ą przez:  
…………………… – …………………… 
zwanym dalej Zamawiającym  
a 
..…………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą w ……………………………………………………………………………….….., 
NIP ………………………, REGON …………………… 
wpisanym/-ą do …………………………………………………  
pod numerem …………………..…. 
w ………………..…………..,  
reprezentowanym/-ą przez:  
…………………… – …………………… 
zwaną dalej Wykonawcą,  
 
wspólnie zaś zwanych dalej Stronami. 
 
strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest ……………………………………………………… określony w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Termin realizacji umowy do ………………… r. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia Zamawiającemu asortymentu w zakresie i ilości zgodnej z zapotrzebowaniem, 
b) dostarczenia asortymentu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w ustalonym 
przez Strony terminie wraz z zapewnieniem rozładunku, montażu i uruchomienia. 
 
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia ilości zamawianego 
asortymentu. 
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§ 3 

1. Wartość umowy brutto ogółem wynosi ……………… zł (słownie: …………………… 
…………………………………) w tym podatek VAT ……… w wysokości …………… zł. 
2. Za dostarczony asortyment zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, Wykonawca 
wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po dokonaniu odbioru towaru w terminie 
7 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, jednak nie wcześniej, niż 
przed dniem przekazania przez jednostkę organizacyjną środków na rachunek Zamawiającego 
z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.  
 

§ 4 
1. W przypadku stwierdzenia wad/odstępstw od zamawianego dostarczonego towaru, 
Zamawiający może odstąpić od realizacji niniejszej umowy bądź zobowiązać Wykonawcę do 
wymiany zareklamowanego asortymentu na wolny od wad, w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia zastrzeżeń/reklamacji i dostarczy je do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może odstąpić 
od realizacji niniejszej umowy bądź naliczyć kary umowne i potrąci je z należności 
Wykonawcy: 

a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 
2 niniejszej umowy, 

b) w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie. 
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 6 
Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są: 
- ze strony Zamawiającego –  ……………………………………………………, 
- ze strony Wykonawcy –  …………………………………………………… 
 

§ 7 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 8 
Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w § 7 powinno nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

§ 9 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie: 

− zmiany wartości umowy (brutto) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych 
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 
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§ 11 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawca, dwa 
zaś dla Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 


