Załącznik nr 1 do SIWZ

14/ZP/2017

..................................... dnia ..................................
Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................
Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................
NIP

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

REGON ...................................

Tel…........................................................................
Fax. ….......................................................................
adres e-mail ….........................................................

UWAGA: Wypełnić zgodnie z rozdziałem V punkt 4 SIWZ - W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno
numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą
elektroniczną.
SZKOŁA POLICJI
W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276

OFE RTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa ciągnika rolniczego do Szkoły Policji w Katowicach”
14/ZP/2017
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
poniższego wyliczenia zgodnego z pkt X SIWZ tj:
ZADANIE NR 1:
1.1. Cena jednostkowa – Ciągnik rolniczy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna)
…........................................ zł brutto słownie: ...............................................… w tym podatek VAT ….... %
1.2. Oświadczam, że pojazd objęty jest gwarancją, a gwarancja wynosi:…………………….
a) na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę …………..
miesiące od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego,
b) na powłokę lakierniczą ………... miesiące od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego,
c) na perforację elementów nadwozia …………. miesiące od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego,
1.3. Oświadczam, że w przypadku nie podania okresu gwarancji udzielam gwarancji minimalnej określonej przez
Zamawiającego w SIWZ.
1.4. Oferuję pojazdy:
a) marka: ………………………………………..
b) model: ………………………………………..
c) wersja silnika: ………………………………..
1.5. Oświadczam, ze masa pojazdu bazowego gotowego do jazdy wynosi ………. kg zgodnie z dokumentem
homologacyjnym.
1.6. Oświadczam, że maksymalna moc silnika netto wynosi ……………..kW zgodnie z dokumentem homologacyjnym.
1.7. Oświadczam, że pojemność skokowa silnika wynosi ………….cm3 zgodnie z dokumentem homologacyjnym.
1.8. Oświadczam, ze prędkość maksymalna wynosi …………..km/h zgodnie z dokumentem homologacyjnym.

14/ZP/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZADANIA:
1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam nakładem własnym/z udziałem podwykonawcy/ców*, którym
zamierzam powierzyć zakres …………………………………….**)
a) ...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz
dane kontaktowe) ………………………………………...
b) ...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz
dane kontaktowe) …………………………………………
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku i wolny od
wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
3. Oświadczam, że wartość oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją umowy, w tym związane
z dostarczaniem pojazdów do siedziby Zamawiającego, cena uwzględnia wszystkie opłaty w szczególności koszty
dojazdu i rozładunku oraz wszystkie podatki, itp. wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz że ceny określone
przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy.
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami oraz zdobyłem
konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale VII SIWZ.
6 Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.
7. Oświadczam, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

* niepotrzebne skreślić Uwaga! w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców.
** wskazać zakres

......................................................................
pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

