Załącznik nr 2
miejscowość, data….........................

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

REGON:
tel

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

NIP…………………………………….
fax

………………………………………

dla OSP Biskupice na realizację zamówienia:
„Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena brutto ..................................zł.
słownie: .........................................................................................................................,
netto ....................................... zł.
słownie:..............................................................................................................................
podatek od towarów i usług w wysokości .................. % tj.:.............................. zł.
1. W

przypadku

wyboru

naszej

oferty

zobowiązujemy

się

wykonać

zamówienie

w terminie do 19 grudnia 2014r.
2. Akceptujemy warunki płatności: 30 dni od daty poprawnie złożonej faktury.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do
właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do
SIWZ, i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

…………………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa firmy

………………………………………………………..
………………………………………………………..
Adres

5. Do oferty dołączamy następujące dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) …………………………
2) …………………………
3) ………………………….
4) ………………………….
5) ………………………….
...............................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

(pieczęć wykonawcy)

miejscowość, data…...................

OŚWIADCZENIE
/Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.)/

Przystępując do prowadzonego przez OSP Biskupice postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:
„Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”
oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.), dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297§1 kk.

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

miejscowość, data..............................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
/Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
(t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn zm.)/

Przystępując do prowadzonego przez OSP Biskupice postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:
„Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy którego reprezentuję nie istnieją podstawy do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297§1kk.

własnoręcznym

podpisem,

świadomy(a)

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

miejscowość, data......................

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
albo
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn:
„Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”

oświadczam, że należę / nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn.zm.).

W związku z tym, że należę do grupy kapitałowej składam poniżej listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej:
Grupa kapitałowa:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………



niepotrzebne skreślić

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

