Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ...........................................................................................................................................
Siedziba: .........................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ..........................................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ...............................................
Numer faksu: ...............................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów
Strona: www.mosirlubartow.pl
E-mail: biuro@mosirlubartow.pl
Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do postępowania na zakup elementów wentylacji wraz z dostawą i rozładunkiem do
Zamawiającego do 28.12.2015 r., oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
Cena oferty:
Cena ofertowa netto z pozycji razem z formularza cenowego ...........................................................zł
(Słownie:.......................................................................................................................................……)
Wartość pod. VAT ..............................................................................................................................zł
Cena ofertowa brutto z pozycji razem z formularza cenowego .........................................................zł
(Słownie:...............................................................................................................................................)
Termin dostawy: ………..................
Gwarancja:
1) Wykonawca zobowiązany jest określić czas gwarancji w miesiącach, licząc od dnia dostarczenia
towaru.
2) Wykonawca zobowiązany jest określić czas gwarancji w sposób bezwarunkowy, w szczególności
nie może narzucić Zamawiającemu warunków dot. eksploatacji lub żądać zawarcia umowy
serwisowej.
3) Wykonawca zobowiązany jest określić czas gwarancji w sposób jednoznaczny na cały przedmiot
zamówienia bez podziału okresu gwarancyjnego na poszczególne produkty. Wykonawca udziela na
elementy wymienione w formularzu cenowym …………. gwarancji (w miesiącach).
Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24, ust. 1 Prawa
Zamówień Publicznych.
Ponadto oświadczam, że spełniam wymagania dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz spełniają pozostałe warunki opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5. Nie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam pozostałe warunki
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
Informuję, że zgodnie z art. 26 ust 2d w zw. z 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych należę / nie należę*) do 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.)**)
*) niepotrzebne wykreślić
**) w przypadku zaznaczenia opcji „należę” Wykonawca zobowiązany jest do złożenia listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
.......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ................................................... zakres
odpowiedzialności ……………….………………………………………….…….…….
.......... . .......... .......... tel. kontaktowy, faks: ............ .......... ................................................... zakres
odpowiedzialności ………………………………………………………….…………...
Pełnomocnik w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Nazwisko, imię .............................................................................................................................
Stanowisko....................................................................................................................................
Telefon...................................................Fax...................................................................Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
- do zawarcia umowy.
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne
postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego na wskazanych warunkach.
Dokumenty:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione
i stanowią tajemnicę handlową (nazwa dokumentu, strona oferty):
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(zaleca się, aby dokumenty objęte tajnością złożyć w zalepionej kopercie wpiętej do oferty).
Data, Imiona i Nazwiska (czytelne) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy:
1. …..............................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………..……………
3. …………………………………………………………………………………..……………
................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

