Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy (Oferenta):
Pełna nazwa: ...........................................................
Adres:

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

Tel. i fax:

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

REGON: …………………… NIP: ……..………………

OFERTA
Do
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie udzielenia zamówienia na
świadczenie usługi ochrony osób i mienia Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej składamy
następującą ofertę:
1.

Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z przedmiotem określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, za cenę:
Zakres świadczenia
usługi

Wartość netto w
skali
1 miesiąca

Kwota
VAT

w zakresie określonym
w pkt. 1 SIWZ
w zakresie określonym
w pkt. 1.1 SIWZ

Wartość brutto
w skali 1
miesiąca

Okres
realizacji
zamówienia
(m-ce)
36

Łącznie brutto za
okres realizacji
zamówienia

33

RAZEM

2.

Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w oparciu o przesłanki
wymienione w rozdz. V siwz.

3.

Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VI siwz..

4.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia
(projektem umowy) określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz Ŝe akceptujemy je
bez zastrzeŜeń.

5.

Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych złoŜoną ofertą do upływu terminu wskazanego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.

Oświadczam, Ŝe*:

a) nie będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
b) będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów: w tym:
- w zakresie wiedzy i doświadczenia: ……………………………………………..… (wskazać podmiot/y)
- w zakresie potencjału technicznego: ……………………………………………….. (wskazać podmiot/y)
- w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: ……………………………. (wskazać podmiot/y)
- w zakresie zdolności finansowych: …………………………………………..…….. (wskazać podmiot/y)
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7. Oświadczam, Ŝe*:
a) zamówienie zrealizujemy sami bez udziału podwykonawców
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia;
.....................................................................................;
8. W związku z treścią art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oświadczam, Ŝe nie naleŜę / reprezentowany przeze mnie podmiot nie naleŜy, do Ŝadnej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*
9. W związku z treścią art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oświadczam, Ŝe naleŜę / reprezentowany przeze mnie podmiot naleŜy, do
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) w związku z tym składam listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej*
11. Informuję, Ŝe wadium zostało wniesione w formie………………………..…...................................,
Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy/adres: …………………………………..

12. Ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach

*

- niewłaściwe skreślić

.............................................................
(miejscowość i data)

..................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

____________________________________________________________________________________
Załącznik do siwz – postępowanie nr 28/EZP/380//EAE/10/2013

13

