MIASTO
NOWY SĄCZ

Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.341-891/10
Załącznik nr 5 do umowy BPM.ZZP.342-891/10
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
.............................................................................................
.............................................................................................
telefon, faks, e-mail
.............................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.
„Rozwiń skrzydła po sądecku”
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Miasto Nowy Sącz:
−

w Biuletynie Zamówień Publicznych;

−

w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń – budynek Urzędu Miasta Nowego Sącza - Ratusz, ul. Rynek 1;

−

na stronie internetowej: www.nowysacz.pl

na: Dostawę

sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwiń skrzydła po sądecku

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:
a) …………………. zł. BRUTTO za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

/słownie…………………………………….……………………………………………………………………………..……………….../
b) w tym podatek VAT w wysokości ............. % tj.:......................... zł

która stanowi wynagrodzenie maksymalne za wykonanie całości zamówienia i wynika z przedstawionego poniŜej kosztorysu ofertowego:
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Lp.

Nazwa/Przedmiot

-1-

-2-

1

3

Komputer mobilny
Drukarka laserowa
monochromatyczna
Monitor

4

Nagrywarka DVD

2

Parametry techniczne oferowanego
towaru

Maksymalna
liczba sztuk

Gwarancja

(mies.)

-3-

-4-

-5-

Szczegółowo określony w załączniku 1 do
specyfikacji

7

24

Szczegółowo określona w załączniku 2 do
specyfikacji

1

24

Szczegółowo określona w załączniku 3 do
specyfikacji
Szczegółowo określone w załączniku 4 do
specyfikacji

2

24

1

24

Cena brutto
1 szt.
PLN

Cena brutto
maks. liczby szt.
PLN
(kol. 4 x kol. 6)

Stawka
VAT
%

Kwota VAT
PLN

-6-

-7-

-8-

-9-

RAZEM
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, Ŝe spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń.
Oświadczam, Ŝe uwaŜam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
Oświadczam, Ŝe projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
6. Zamówienie będę wykonywać w terminie: do dnia 30.11.2010r.
7. BieŜące dostawy sprzętu zobowiązuje się realizować do siedziby zamawiającego niezwłocznie, nie dłuŜej jednak niŜ w czasie 14 dni od powiadomienia.
8. Powiadomienia o bieŜących dostawach zobowiązuje się przyjmować pod nr faksu:……………………………………..
9. Zobowiązuję się zagwarantować gotowość serwisową (moŜliwość zgłoszenia awarii i reakcji) w dni robocze w godz. od 900 do 1600.
a) pod numerem telefonu: ………………………………………
b) pod numerem faksu:………………………………………….
c) pod adresem poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………….
10. Oświadczam, Ŝe zamówienie obejmuje dostawę sprzętu w ilościach wskazanych w kol. 4 tabeli zawartej w pkt. 1 niniejszej oferty, jednakŜe przyjmuję,
Ŝe jest to zapotrzebowanie maksymalne i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeŜeli zamawiający nie zamówi sprzętu w ilości tam
określonej Ponadto przyjmuję, ze wynagrodzenie za dostarczony sprzęt stanowić będzie iloczyn: ilości faktycznie zamówionych sztuk x cena
jednostkowa sprzętu.
11. Ponadto zobowiązuję się odbierać uszkodzony sprzęt w siedzibie zamawiającego oraz do:
a) uznawania za zgłoszenie wystąpienia awarii lub wady przesłania informacji faksem, elektronicznie lub dostarczenie pisma do siedziby wykonawcy,
b) reakcji serwisu w następnym dniu roboczym,
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c) naprawy sprzętu do 5 dni roboczych od zgłoszenia + oznaczenie środków trwałych,
d) udostępnienia w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zastępczego sprzętu tej samej klasy na okres naprawy w przypadku stwierdzenia braku
moŜliwości usunięcia usterki w wymaganym terminie,
e) wymiany do 14 dni roboczych od zgłoszenia, sprzętu na wolny od wad w przypadku stwierdzenia braku moŜliwości usunięcia usterki.
12. Oświadczam, Ŝe dostarczony sprzęt będzie posiadać skróconą kartę gwarancyjną naklejoną na obudowie, uprawniającą do naprawy gwarancyjnej bez
przedstawiania karty gwarancyjnej. Do druku naklejek zastosuję naklejki Polyestrowe lub inne o równowaŜnych właściwościach (np. Zweckform Nr.
6113). Dotyczy: obudowy, monitora, klawiatury, drukarki. Skrócona karta gwarancyjna musi zawierać pola: nr seryjny, typ systemu, data podpisania
umowy, data wystawienia faktury VAT, nr F-VAT, okres gwarancji w miesiącach, nazwę dostawcy, telefon do serwisu. Przyjmuje do wiadomości, iŜ brak
skróconej karty gwarancyjnej umieszczonej na dostarczonym sprzęcie uniemoŜliwi jego odbiór przez zamawiającego.
13. Oświadczam, Ŝe dostarczony sprzęt (dotyczy asortymentu określonego w tabeli z pkt 1 w oz 1 współpracuje z aplikacjami: Bestia; Płatnik, MS Office
2003.
14. Oświadczam, Ŝe oferowany sprzęt będzie opatrzony znakiem CE.
15. Oświadczam, Ŝe Zamawiający ma prawo otwarcia obudów komputerów celem weryfikacji ich zgodności z zapisami specyfikacji i umowy.
16. 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

17. Oświadczam, Ŝe:
a)
podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
b)
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 z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;
d)
pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

18. W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:
a) Nr tel................................
b) Nr fax ...............................
c) Email .................................
19. Oświadczam, Ŝe cała oferta składa się z ….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:
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A. szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia (załączniki od 1 do 4do specyfikacji);
B. OŚWIADCZENIA o spełnieniu warunków, o których mowa w 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 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6do specyfikacji;
C. DOKUMENTÓW potwierdzających między innymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz wykazujące brak podstaw do
wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
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, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
D. oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia oraz o ustanowieniu pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego (jeŜeli dotyczy);
E. zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy).
20. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez Zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania;
a) ................................................................................ ,
b) ................................................................................ ,

Miejscowość, data…………………………………………..

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