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Załącznik nr 1 do SIWZ


OFERTA

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
PN. „ZAKUP, DOSTAWA NOWEJ WTRYSKARKI HYDRAULICZNEJ 
ORAZ SZKOLENIE STANOWISKOWE”
PNO-1/2016


Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

	Niniejsza oferta zostaje złożona przez:


Lp.
Nazwa Wykonawcy / 
Nazwy Wykonawców1
Adres Wykonawcy / 
Adresy Wykonawców1







1 	w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

	Numer faksu lub adres poczty elektronicznej - do korespondencji: ………………………..


	Zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – w tym jej zmianami i wyjaśnieniami – i jestem/śmy związany/i jej postanowieniami.


	Niniejszym oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym jej zmianami i wyjaśnieniami), za poniższe wynagrodzenie:


Cena netto:                   ......................................... zł
      Podatek VAT:               ......................................... zł
      Cena brutto:                 .......................................... zł

Wykonawca informuje, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług ………………………… ……………………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy 
u Zamawiającego wynosi: ………………………. zł.*
(* - niepotrzebne skreślić)

Zobowiązuję(emy) się do udzielenia gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia na okres ……… miesięcy (należy podać liczbę miesięcy – 
minimalnie: 12, maksymalnie: 36 miesiące), licząc od dnia podpisania 
przez Zamawiającego Protokołu odbioru.

	Zobowiązuję(emy) się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

	Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.


	Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / 
[wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania ]*:


Lp.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie


od 
do





	Jestem(śmy) związany(i) ofertą przez czas wskazany w SIWZ.


	W przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję(emy) się do zawarcia  umowy (zgodnie z jej wzorem zawartym w SIWZ) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


Integralną część oferty stanowi specyfikacja wtryskarki hydraulicznej .

Wraz z ofertą składam(my) dokumenty wymagane w SIWZ.

Oferta zawiera …..… ponumerowanych i podpisanych/parafowanych stron.




Miejscowość i data: .............................. 	......................................................
       Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ


Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup, dostawa nowej wtryskarki hydraulicznej oraz szkolenie stanowiskowe” PNO-1/2016



Lp.
Nazwa Wykonawcy / 
Nazwy Wykonawców1
Adres Wykonawcy / 
Adresy Wykonawców1







1 	w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum



O Ś W I A D C Z E N I E 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp


Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) niniejszym oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa 
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.







Miejscowość i data: ...........................

...........................................................
Podpis wykonawcy/Pełnomocnika






Załącznik nr 5 do SIWZ


Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup, dostawa nowej wtryskarki hydraulicznej oraz szkolenie stanowiskowe” PNO-1/2016



O Ś W I A D C Z E N I E
o braku podstaw do wykluczenia 1


Działając w imieniu:



Nazwa wykonawcy ....................................................................................................



Adres wykonawcy  ......................................................................................................





oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).





Miejscowość i data: ...........................


...........................................................
Podpis wykonawcy


1 	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składa osobno każdy z w/w Wykonawców
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Załącznik nr 6 do SIWZ



LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY  KAPITAŁOWEJ /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  KAPITAŁOWEJ *




Działając w imieniu Wykonawcy:


Nazwa wykonawcy ....................................................................................................



Adres wykonawcy  ......................................................................................................


1. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
do której należy Wykonawca:*

     Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
 
1.




2.




 

2. Informuję(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.*




Miejscowość i data: ...........................

...........................................................
                                                                                             Podpis wykonawcy


* - niepotrzebne skreślić

Uwagi:
-	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składa osobno każdy z w/w Wykonawców



