15-12-09

ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,
Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP/UR/111/2015

Nazwa i adres Wykonawcy : …………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Regon: .........................................

NIP: ..............................................

Tel..………………………………….

Tel. kom………………………………..………….

Fax.……………............................

E-mail:………………………………………………

Osoba do bezpośredniego kontaktu: ……………………………………….. , tel. ………………………
E-mail: …………….…………..……………………………

OFERTA
NA
„Dostawa karnetów sportowych dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego
uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2016 roku”
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto* wynoszącą (cena za całość zamówienia):
………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………. złotych)
wyliczoną na podstawie poniższej tabeli ( wartość z kolumny D):

Cena ofertowa brutto* za
jeden abonament miesięczny
(za 1 karnet)

Cena brutto za całość
zamówienia*

Maksymalny
okres realizacji
usługi
(miesiące)

Maksymalna
liczba
abonamentów

A

B

C

D

………………………. zł brutto*

12 miesięcy

350
pracowników

……………………. zł brutto*

(A x B x C)

(karnetów)

* wartość brutto podają Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski.
natomiast wartość netto podają Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Polski. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Polski – w ofercie podaje on wartości netto, co należy wyraźnie zaznaczyć w ofercie,
poprzez zastąpienie słowa brutto, słowem netto.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z p. zm.), dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.).
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami
i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), informujemy, że Wykonawca**:

□

należy do grupy kapitałowej

□

nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

** Proszę zaznaczyć właściwe okienko.
8. Działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), przedstawiamy listę podmiotów
wchodzących w skład 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.)***:
1.

…………………………………

2.

………………………………….

3.

………………………………….

4.

………………………………….

itd.
*** Wypełniają obowiązkowo Wykonawcy należący do grupy kapitałowej.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w czasie wskazanym w Siwz.
11. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami Siwz.

....................... dnia .........................

.............................................
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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