
 
                                                 ………………………………………………………

                                   (miejscowość,  data)       
 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

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

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

NIP.............................................................REGON ...................................................................................

Nr KRS ........................................................................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: ………………………..

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………………

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

Numer telefonu: ..........................................................................................................................................

Numer faksu:  ..............................................................................................................................................

e-mail ............................................................................................................................................................
                                                                                                

Zakład Administracji
Nieruchomości „ZAN”Sp. z o.o.

              ul. Stanisława Dubois 5
              46 - 100 Namysłów

O  F  E  R  T  A

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym 
na  dostawę systemu nadzorowania Strefą Płatnego Parkowania w Namysłowie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

za kwotę brutto …………………….….……… zł, w tym:

• usługi serwisowe (za okres 48 miesięcy) za kwotę brutto …………………….….……… zł.

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: do ……… dni kalendarzowych

od daty podpisania umowy (min 50 dni - max 60 dni). 

3. Oferujemy następujące warunki płatności 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

4. Oświadczamy,że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy,że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1, wymogi
określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.



7. Oświadczamy,że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono
tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

8. Wadium w kwocie7.600,00 zł(słownie złotych: siedem tysięcy sześćset 00/100), zostało wniesione
w dniu ………..……….. w formie ….………………………..……………………………..…..………….
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zwrotu należy dokonać na konto numer
……..........................................................................................................................................................,
na  warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub pełnomocnictw, chybaże udowodnimy,że wynika to z przyczyn nie leżących po naszej stronie oraz
gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy w w/w terminie wniesione przez nas wadium podlega
przepadkowi na rzecz Zamawiającego.

10. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy: wykonać sami / zlecić podwykonawcom* w zakresie:
  …………..……………………………………………….....…………………………………………........

W przypadku polegania na zasobach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, usługę objętą zamówieniem
zamierzamy zlecić podwykonawcy (należy podać nazwę, firmę) .......………..…………………………….

     .……………………………………………………………………………………………………………....
     …………………………………………………………………………………………………………........
     * niepotrzebne skreślić
11. W przypadku wybrania naszej oferty przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego

wykonania umowy równe 10% ceny całkowitej przedstawionej wofercie, zgodnie z warunkami
ustalonymi we wzorze umowy.

12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór naszej oferty:
− nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*
− będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*

* niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

Lp.
Nazwa towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego

u Zamawiającego

Wartość towaru lub usługi
bez kwoty podatku

13.Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania



braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniuustawyz dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

5) wykaz wykonanych, a w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych parkometrów o wartości
co najmniej 300.000,00 zł brutto każda. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dowód
czy dostawy zostały wykonane należycie. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do
wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych parkometrów o
wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto każda. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym
punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty polski Zamawiający zastosujeśredni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  .........................................................................
     (czytelny podpis lub w przypadku parafki 

    pieczątka imienna upełnomocnionego  przedstawiciela)



Załącznik Nr 1 do oferty

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

                                          (miejscowość,  data)
..................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu 

Ja/My, niżej podpisan/a/y/ni, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci

nagłówkowej, jako upoważni/ona/ony/eni na piśmie lub wpisan/a/y/ni w odpowiednich dokumentach

rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmyoświadcza/m/y,że: spełniam/y/nie spełniam/y

* indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

* niepotrzebne skreślić

  Podpisano:                 ..............................................................
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki       

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)



Załącznik Nr 2 do oferty 

.............................................................
                                          (miejscowość,  data)

..................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ja/My, niżej podpisan/a/y/ni, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci

nagłówkowej, jako upoważni/ona/ony/eni na piśmie lub wpisan/a/y/ni w odpowiednich dokumentach

rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmyoświadcza/m/y, że:

nie podlegam/y/podlegam/y * wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

* niepotrzebne skreślić

  Podpisano:                 ..............................................................
             (czytelny podpis lub w przypadku parafki       

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)



Załącznik Nr 4 do oferty 

.............................................................
                                          (miejscowość,  data)

......................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

I N F O R M A C J A

na podstawie  art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Ja/My, niżej podpisan/a/y/ni, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako

upoważni/ona/ony/eni na piśmie lub wpisan/a/y/ni w odpowiednich dokumentach rejestrowych,

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/my, że: 

nie należ/ę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,

z późn. zm.).*

należ/ę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. Nr 50, poz. 331,

z późn. zm.) i w załączeniu przedkłada/m/my listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

* niepotrzebne skreślić

            Podpisano: .........................................................
  (czytelny podpis lub w przypadku parafki  

pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)



Załącznik Nr 5 do oferty 

.............................................................
                                          (miejscowość,  data)

..................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie

co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych parkometrów o wartości co najmniej 300.000,00 zł 
brutto każda. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dowód 

czy dostawy zostały wykonane należycie. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania
spełnienia warunku tj. co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych parkometrów o wartości co najmniej

300.000,00 zł brutto każda. 
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty polski

Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Lp Zamawiający 
nazwa i adres

Przedmiot 
usług

Wartość brutto

Terminy realizacji

rozpocz. zakończ.

* W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, należy
przedstawić w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobówna potrzeby wykonania zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotuprzy
wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

  Podpisano:                 ..............................................................
                                                                                                                                                                (czytelny podpis lub w przypadku parafki       
                                                                                                                                                     pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)


