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Dąbrowa Górnicza dn...................

....................................................................................
....................................................................................
Dokładny adres

OFERTA
na
„Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego,
dostawę armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO
Magazyn Zamawiającego oraz dostosowanie armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb
usunięcia awarii”
Zadanie opatrzone numerem K-2014-09,
rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/
Usługodawców
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców nr 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, oferujemy, zgodnie ze składanymi przez
nas dokumentami przetargowymi, realizację zadania:
„Całodobowe udostępnienie magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz
dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO
Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo –
kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia awarii”

Deklarujemy:
I.

Wykonanie całości zadania za całkowitą kwotę jednostkową w wysokości:

1. SUMA Cen jednostkowych brutto z Części I Załącznika nr 1 do wzoru Umowy:
.............................................................................
2. SUMA Cen jednostkowych brutto z Części II Załącznika nr 1 do wzoru Umowy:
.............................................................................
3. SUMA Cen jednostkowych brutto z Załącznika nr 2 do wzoru Umowy:
.............................................................................
Podatek VAT przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II.

Czas niezbędny na dostosowanie wydawanej na potrzeby awaryjne armatury wodociągowo –
kanalizacyjnej wynosi.............. godzin (podaje Oferent), lecz nie dłużej niż 5 godzin licząc od
godziny przyjęcia przez Oferenta powiadomienia o konieczności dostosowania wydanej na
potrzeby awarii armatury.
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Odległość magazynu od Siedziby Zamawiającego nie przekracza 15 km w linii prostej i znajduje
się w:
...............................................................
(Nazwa Dostawcy)
...............................................................
(Adres Magazynu Dostawcy)
...............................................................
(Odległość Magazynu Dostawcy od Siedziby Zamawiającego )

IV. Okres realizacji całości zamówienia w ramach Umowy wynosi: 2 lata od dnia zawarcia Umowy.
V.

Okres gwarancji dla armatury wodociągowo-kanalizacyjnej i innych materiałów, sprzedawanych
w ramach niniejszej Umowy wynosi:
..….. miesięcy, lecz nie mniej niż 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony potwierdzenia
odbioru dostarczonej armatury lub pobrania armatury wod-kan, zgodnie z Dokumentem
Gwarancyjnym stanowiącym Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.

Poniżej podajemy numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w
pieniądzu:
………….…………………………….…………………….…………………
Jednocześnie oświadczamy, że:
 Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia,
 Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 2.10 i
2.11 Warunków Zamówienia – Część ogólna,
 Znane nam są warunki postępowania określone w Warunkach Zamówienia,
 Zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który przyjmujemy bez zastrzeżeń,
 Zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty,
 Jesteśmy podatnikiem podatku VAT.
 Oferowana armatura wod-kan jest fabrycznie nowa;
 Oferowana armatura wod.-kan. spełnia wymogi ustawy o wyrobach budowlanych /
produktem krajowym lub krajów unii europejskiej;

jest

-------------------------------------podpis Oferenta

Załączniki:
1.
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 oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację
lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
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zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym bilansie oraz
rachunku zysku i strat a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania ww.
dokumentów, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres;
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 2.10.4-2.10.11
Warunków Zamówienia – część ogólna, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw - łącznie min. 3 dostawy armatury wod-kan o wartości
min. 200 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (wzór wykazu dostaw znajduje się w załączniku nr 4 do Warunków Zamówienia);
Zgłoszenie przez Oferenta Podwykonawcy (jeżeli taki występuje) oraz wskazanie części
zamówienia, których wykonanie Oferent zamierza powierzyć Podwykonawcy.
Wzór Umowy wraz z Załącznikami (wypełniony i zaparafowany druk Zamawiającego), przy
czym:
 Załącznik nr 1 do wzoru Umowy, wypełniony w arkuszu kalkulacyjnym Excel,
dodatkowo na płycie CD;
 Załącznik nr 2 do wzoru Umowy jako Kosztorys „pełny” – rozpisany na R, M, S,
Kp, Kz, Z wraz z tabelami: „Tabela elementów scalonych” i „Zestawienie Σ
(R+M+S)”;
Karty katalogowe oferowanej armatury wod.-kan., potwierdzające spełnienie warunków
technicznych armatury zgodnie z Warunkami Zamówienia – Część techniczna, w formie
wydruku papierowego lub zapisane na płycie CD, w kolejności zgodnej z wykazem materiałów z
Załącznika nr 1 do Wzoru Umowy;
Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny i deklaracje zgodności oferowanej armatury
wod.-kan., w kolejności zgodnej z wykazem materiałów z Załącznika nr 1 do Wzoru Umowy;
Ocena Higieniczna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zgodna
z Dz.U. z 2011r nr 212.poz1263, Dz.U. 2006 nr 123 poz.858; Dz.U.2007 nr 61 poz417
z póź. Zm.) w kolejności zgodnej z wykazem materiałów z Załącznika nr 1 do Wzoru Umowy;
Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka współpraca
występuje;
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo
informacja o tym, że Oferent nie należy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie znajduje
się w załączniku nr 5 do Warunków Zamówienia).
Oferent
powołujący
się
przy
wykazaniu
spełnienia
warunków
udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w pkt 2.4.2.12.4.2.3 Warunków Zamówienia – część ogólna.
Jeżeli Oferent polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych
w pkt 2.4.4 Warunków Zamówienia – część ogólna, wymaga się przedłożenia informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot posiada rachunek,
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potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Inne dokumenty, które Oferent uzna za istotne, należy załączyć na końcu oferty.
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