Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie:
„Dostawa samochodu specjalistycznego”

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Nr telefonu/faks
nr NIP
nr REGON

Oferujemy:
Dostawę samochodu specjalistycznego
za cenę:
1. Cena netto

....................... zł

2. Podatek VAT

....................... zł

3. Cena brutto

....................... zł

(słownie: ............................................................................................. złotych

Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
b) uzyskałem przed złożeniem oferty niezbędne informacje służące prawidłowej wycenie
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności
oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na złożoną ofertę,
c) uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
d) akceptuję dołączony do SIWZ wzór umowy.

Załącznikami do oferty są:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. ……………………………………
6. ……………………………………
7. ……………………………………
8. ……………………………………

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 2

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę na wykonanie:
„Dostawa samochodu specjalistycznego”
spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 3

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Składając ofertę na wykonanie:
„Dostawa samochodu specjalistycznego”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 4

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Dostawa samochodu specjalistycznego
L.p.

Przedmiot
zamówienia

Zakres rzeczowy
zamówienia

Data realizacji
od - do

Nazwa i adres
Zamawiającego

1

2

Do powyższego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 5

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych)
Składając ofertę na wykonanie:
„Dostawa samochodu specjalistycznego”

jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczam, iż w stosunku do
właściciela firmy:

………………………………………

nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 6

UMOWA
Zawarta w dniu ……………….. r. w Gostyniu pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń ul. Nad
Kanią 77
reprezentowaną przez:
1. Prezesa Zarządu – Jerzego Pogorzelskiego
2. Dyrektora ds. Inwestycji - Członka Zarządu – Dariusza Szymańskiego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………….
……………………………….
……………………………….
reprezentowaną przez:
……………………… – ………………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:

§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy samochodu specjalistycznego i przeprowadzeniu w
siedzibie Zamawiającego szkolenia w zakresie jego obsługi, zgodnie z opisem zawartym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z przedstawioną ofertą, które stanowią
integralną część umowy.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zgodną z
kwotą przedstawioną w ofercie tj:
........................... złotych
(słownie złotych: ......................................................................... złotych)
Cena powyższa uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
2. Kwota zawarta w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu
umowy, w tym także koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego i
przeprowadzeniem szkolenia.
3. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od potwierdzonego odbioru faktury,
z konta Zamawiającego w Banku Zachodnim W B K S.A. O / Gostyń nr 96-1090-12580000-0000-2502-0717 na konto Wykonawcy.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany
przez strony niniejszej umowy.
5. Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczania odsetek
ustawowych.

§3
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego do dnia ………….... r.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .......………
(min. 24 miesiące dla zabudowy i podwozia bez limitu kilometrów). Okres gwarancji
liczony jest od dnia dostawy przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za
wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
4. Wykonawca zapewnia przegląd i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości
……………….(do 200 km) od siedziby Zamawiającego
§5
5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest całkowicie nowy, nie posiada defektów,
błędów konstrukcyjnych ani wad powstałych z zaniedbania Wykonawcy, parametry
techniczne, wyposażenie i komplet dokumentów są zgodne z opisem zawartym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji ujawnione zostaną uszkodzenia wynikające z
wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów a także błędów
produkcyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany lub naprawy
przedmiotu umowy.
§6
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia umownego,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego,
c) zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego.
§7
1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % od ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie.
2. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniósł w formie
……………………………………………………………......................................................
3. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd
powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

