Załącznik nr 1 do SIWZ
24/2014

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132
ust. 1 pkt 3).
Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty
budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 7/2012/2013 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w
Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 listopada 2012 r. prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego.
I. Dane dotyczące oferenta.
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
II. Dane dotyczące zamawiającego.
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000173703, NIP: 671-00-11-275, kapitał zakładowy w wysokości 7.683.000 PLN,
III. Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się wykonać zamówienie pn. „Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów
awaryjnych suwnic bramowych, dźwigów towarowo – osobowych oraz wciągników”.
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych:
suwnic bramowych Q 5 000 kg – szt.2,
dźwigu towarowo – osobowego Q 500 kg – szt.1,
wciągnika elektrycznego Q - 1.000 kg, - szt.1,
wciągnika ręcznego Q - 1.000 kg, - szt. 1.
zgodnie z zakresem szczegółowo opisanym w SIWZ.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie w każdym roku obrotowym jednego badania skuteczności
zerowania obwodów, izolacji silników, układu sterowania urządzeń wymienionych w ust. 1 z wyłączeniem
wciągnika ręcznego.

IV. Oświadczenia oferenta:
Niniejszym oświadczam, że:
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych;
nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

-

V. Dane niezbędne dla oceny oferty
Zobowiązuję się wykonać konserwacje urządzeń opisanych w poniższej tabeli za następujące miesięczne,
ryczałtowe wynagrodzenie.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wykaz urządzeń
Suwnica bramowa Q 5.000 kg
Dźwig towarowo – osobowy Q 500 kg
Wciągnik elektrycznego Q - 1.000 kg
Wciągnik ręczny Q - 1.000 kg

Cena jedn. netto
PLN/m-c

Ilość

Wartość netto
PLN/m-c

2
1
1
1

Razem wartość netto:
1.

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za konserwację urządzeń będących przedmiotem zamówienia

netto................................................................................................................................zł
(słownie: .................................................................................................................................................)
podatek VAT..........................................................................................................................................zł
cena brutto.............................................................................................................................................zł
(słownie: .................................................................................................................................................)
2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszt wykonania zerowań urządzeń, o których mowa w pkt
3 ust. 2 SIWZ.
3.

Elementy cenotwórcze do rozliczania prac remontowych kosztorysem powykonawczym:
1) stawka roboczogodziny po narzutach (bez VAT) …………. Zł
2) koszty zakupu materiałów …………..%

VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania umowy: od 01-07-2014 do 30-06-2016 r.
VII. Terminy płatności.
Termin płatności: do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru
VIII. Gwarancja.
Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe.
IX. Termin związania ofertą.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Zastrzeżenie oferenta.
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

XI. Informacja o załącznikach.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
XII. Inne informacje oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
_____________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

