Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Załącznik nr 1A do SIWZ RU/DWM/33/10
OFERTA
Niniejsza oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron.
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................
Ulica: .................................................. kod i miejscowość: ..................................................................................
Powiat: ............................................................................ województwo: ...........................................................
Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej1……………………….………………..…………….…
prowadzonej przez (nazwa organu) …..……………………………………………….…..................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
.............................................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ..........................................................................
Tel: ...............................................................

fax: ................................................................................

NIP ...........................................................................
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Kapitał zakładowy w wysokości (dot. Sp. z o.o.) ............................................................................................
Kapitał wpłacony w wysokości (dot. S.A.) ......................................................................................................
Imię i Nazwisko serwisanta: ..................................................................................................................
Tel.: ............................. faks: ................................... e-mail: ..............................................................
Nazwa i numer rachunku bankowego (właściwy dla płatności):
...........................................................................................................................................................................
Adres punktu serwisowego: ..................................................................................................................
Do: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Ubiegając się o zamówienie publiczne nr RU/DWM/33/10

NA DOSTAWĘ ANALIZATORA CNS
składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w SIWZ i
wszystkich załącznikach do niej, za kwotę:
..........................................................................................PLN (bez VAT)

1- dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
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słownie...............................................................................................................PLN
kwota podatku VAT w wysokości ……… % wynosi:
........................................................PLN
po doliczeniu do w/w kwoty wartości podatku VAT cena oferty wynosić będzie:
......................................................................................PLN (brutto)
słownie........................................................................................................................PLN
Wyżej podana cena jest ceną łączną, zgodnie z art.3 ust1 pkt1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach
(Dz.U. z11 września. nr 01.97.1050), tzn. jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która
kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Cena zawiera wszystkie koszty poniesione w celu
należytego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, iż przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie
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……………………. dni od daty zawarcia umowy.
3. Oświadczamy, iż okres gwarancji wynosi:
na blok piecowy ……………………. lat
na urządzenie .......................... miesięcy i jest niekrótszy od okresu gwarancji udzielonej przez
producenta.
na komputer ……………. miesięcy i jest zgodna z gwarancja producenta.
4. Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy.
5. Oświadczamy, iż zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:
adres: …………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………….
6. Informacje dotyczące nazwy, typu oraz nazwy producenta oferowanego sprzętu zawiera załącznik nr
.............. do niniejszej oferty.
7. Opis techniczny oferowanego sprzętu spełniający parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
a określone w specyfikacji stanowi załączniki nr ……… do niniejszej oferty.
8. Oświadczamy, iż oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe oraz pochodzą z bieżącej produkcji.
9. Oświadczamy, iż przedmiotowe zamówienie zrealizujemy samodzielnie bez udziału podwykonawcy/*
przy udziale podwykonawcy w zakresie:…………..…………… (*niewłaściwe skreślić).
10. Oświadczamy, iż warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych spełniamy samodzielnie.
albo2
Oświadczamy, iż w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych polegamy na zasobach innych podmiotów. W związku z
powyższym załączamy do oferty poniższe dokumenty:
2 - niepotrzebne skreślić.
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………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… .
11.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w pełni
akceptujemy jej treść, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania
Zamawiającego.
12. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
– tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.
13. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i naszej ofercie.
14. Wadium wniosłem(am) w formie:*
przelewem na rachunek Zamawiającego :
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816, w wysokości: …………… PLN,
w poręczeniach bankowych, w wysokości: …………… PLN,
w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne), w wysokości:
…………… PLN,
w gwarancjach bankowych, w wysokości: …………… PLN,
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w gwarancjach ubezpieczeniowych, w wysokości: …………… PLN,
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, Nr 42,
poz. 275 z późn. zm), w wysokości: …...... PLN.
15 . Znając treść art. 297. § 1 Kodeksu Karnego:” Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat „oświadczamy, iż wszystkie podane przez nas informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
nazwa i numer dokumentu
nr strony w ofercie
• ....................................................................................................

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

• ....................................................................................................

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

• ....................................................................................................

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

• ....................................................................................................

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

.....................................................................
data, podpis czytelny lub pieczęć imienna
Wykonawcy:
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