Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.341-255/10

..........................................................................................
..........................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

..........................................................................................
telefon, faks, e-mail

..........................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA DOSTAWY
O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE:

Dostawa ławek i koszy parkowych z przeznaczeniem na tereny komunalne
Miasta Nowego Sącza
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Miasto
Nowy Sącz:
a) w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń – budynek Urzędu Miasta Nowego
Sącza - Ratusz, ul. Rynek 1;
c) na stronie internetowej: www.nowysacz.pl:
na: „Dostawę ławek i koszy parkowych z przeznaczeniem na tereny komunalne Miasta Nowego
Sącza”.
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:
a) brutto : ........................... zł.
(słownie złotych ............................................................................................................)
b) w tym podatek: VAT ....... %, tj. ............................................. zł,
−

która stanowi wycenę zakładanych ilości dostaw wynikających z poniŜszego kosztorysu
ofertowego:

Lp.

Określenie
przedmiotu
zamówienia

Cena
jednostkowa
brutto
[zł.]

Stawka
podatku
VAT
(%)

Kwota
podatku VAT
[zł.]

Przewidywana
maksymalna
ilość sztuk

Cena oferty brutto [zł.]
(kol. 3 x kol. 6)

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.

Ławka model
„Planty”

30

Ławka model
„Anytwandal”

50

Kosz na odpady

30
Razem cena ofertowa brutto
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2. Oświadczam, Ŝe oferuję następujące ławki.......................................................................................
(nazwa)

o następujących parametrach:
MINIMALNE PARAMETRY OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
+EWENTUALNE DODATKOWE OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ŁAWEK
OZDOBNYCH

1
2
3
4

Podstawa – dwa odlewy Ŝeliwne z moŜliwością
przytwierdzenia do podłoŜa, malowana proszkowo
w kolorze czarnym
Wysokość podstawy: (77,5 cm ± 2 cm)
Głębokość podstawy: (68 cm ± 2 cm)
Siedzisko i oparcie – 7 listew modrzewiowych o przekroju
4 x 9 x 180 cm, zabezpieczonych środkami ochrony
drewna oraz wykończonych lakierobejcą

SPEŁNIENIE MINIMALNYCH
WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO +
EWENTUALNE DODATKOWE
WŁAŚCIWOŚCI OFEROWANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ ŁAWEK
OZDOBNYCH

spełnia/nie spełnia*
....................... cm
....................... cm
spełnia/nie spełnia*

* - niepotrzebne skreślić

3. Oświadczam, Ŝe oferuję następujące ławki.......................................................................................
(nazwa)

o następujących parametrach:
MINIMALNE PARAMETRY OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
+EWENTUALNE DODATKOWE OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ŁAWEK
(ANTYWANDAL)

1
2
3
4
5

Konstrukcja metalowa – rura o średnicy ok. 40 mm,
zabezpieczona przed korozją pomalowana 2 razy farbą
nawierzchniową w kolorze ciemna zieleń.
Listwy w ilości 7 szt. o wymiarach 180 x 4,5 x 8 [cm],
zabezpieczone środkami ochrony drewna oraz wykończone
lakierobejcą.
Listwy w ławce wzmacniane płaskownikiem o grubości 4
mm.
Wysokość ławki (wraz z elementem do zakotwienia w
gruncie) – (125 cm ± 2 cm)
Wysokość siedziska od 45-48 (cm)

SPEŁNIENIE MINIMALNYCH
WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO +
EWENTUALNE DODATKOWE
WŁAŚCIWOŚCI OFEROWANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ ŁAWEK
(ANTYWANDAL)

spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*
....................... cm
spełnia/nie spełnia*

6
Element do zakotwienia w gruncie – (40 cm ± 2 cm)

....................... cm

Głębokość siedziska - (46 cm ± 2 cm)

....................... cm

7
- niepotrzebne skreślić

4. Oświadczam, Ŝe oferuję następujące kosze……...............................................................................
(nazwa)
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o następujących parametrach:
MINIMALNE PARAMETRY OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
+EWENTUALNE DODATKOWE OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ KOSZY
NA ODPADY

1

Pojemność (45 litrów)

2

Wysokość słupka (120 cm ± 2 cm)

3

Wysokość pojemnika wraz z pokrywą (60 cm ± 2 cm)

4

Średnica pojemnika (30 cm ± 2 cm)

5

6

Materiał:

SPEŁNIENIE MINIMALNYCH
WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO
+ EWENTUALNE DODATKOWE
WŁAŚCIWOŚCI OFEROWANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ KOSZE NA
ODPADY

....................... litrów
....................... cm
....................... cm
....................... cm

1) Słupek - rura stalowa
malowana proszkowo na
kolor czarny,
2) Ozdobnik - Ŝeliwo
malowane proszkowo na
kolor czarny,
3) Pojemnik - blacha czarna
zimnowalcowana malowana
proszkowo

OpróŜnianie kosza - odkręcenie i zdjęcie pojemnika ze
słupka

spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*
spełnia/nie spełnia*

* - niepotrzebne skreślić

5. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń.
6. Zamówienie będę realizował do 30 dni od daty podpisania umowy.
7. Oświadczam, Ŝe na dostarczony asortyment udzielam ..................... miesięcznej gwarancji
jakości.
8. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
9. Oświadczam, Ŝe projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. Oświadczam, Ŝe zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp

Wskazanie powierzonej części zamówienia

Wartość powierzonej części zamówienia
w % ceny oferty

1
2
3

Ogółem wartość powierzonej części zamówienia
w % ceny oferty

11. Oświadczam, Ŝe:
a) podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
b) jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były
one moimi działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub
pracowników;
c) zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
moŜe skorzystać ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;
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d) będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.
12. Oświadczam, Ŝe cała oferta składa się z .......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy oraz
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy;
c) fotografii oferowanych ławek i koszy wraz z opisem technicznym,
d) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
zamówienia (jeŜeli dotyczy);
e) pełnomocnictwa o którym mowa w Rozdz. X pkt II ppkt 3) specyfikacji (jeŜeli dotyczy);
f) zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy).
13. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a) ........................................................................ ,
b) ....................................................................... ,
c) ....................................................................... .
14. Celem umoŜliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a) nr tel.:

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

b) nr fax.:

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

c) adres e-mail: ..................................................
Miejscowość ……..........…......…………............ Data: .......…...............…..........

................................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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