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Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.     	                   Nr zamówienia: ZP-1/2011/D

Przetarg nieograniczony

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z oprzyrządowaniem


Załącznik nr 1 do SIWZ
Do: 
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
z siedzibą w 46-220 Byczyna
ul. Stawowa 21
tel./fax. (0-77) 413 45 60,
Nazwa Wykonawcy:



– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel., faks (do korespondencji faksowej – na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), 

Siedziba Wykonawcy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.:

Faks:

 O F E R T A

Posiadamy: 
NIP: ...........................................,
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: 	
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis
Parafa





W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

	
(imię i nazwisko)

UWAGA: Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2011/D, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z oprzyrządowaniem” 
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OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP 1/2011/D (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie za cenę całkowitą:

1.	Całkowita cena brutto realizacji zamówienia wynosi (suma punktów I i II b)
Cena brutto



[CENA OFERTY]
	CENA OFERTY SŁOWNIE:



W ramach w/w kwoty znajduje się:
I.

Nr
Nazwa kryterium (waga 90%)
Cena netto
Cena brutto
1.
Cena maszyny (koszt)




II a

Nr
Nazwa kryterium (waga 10%)
Oprocentowanie na dzień 30.12.2011 r.
2.
Oprocentowanie leasingowe

Oferowane oprocentowanie: ……………………………………%.*

Na które składa się: 
WIBOR 1M wg stanu na dzień 21.12.2011 r. + ……….. % marży, 
co łącznie wg stanu na dzień 30.12.2011 r. wynosi ………….%*

* obie wartości muszą być takie same

II b Wartość kosztów realizacji umowy leasingu liczonych według wyżej wskazanego oprocentowania wynosi:
Koszty netto
Koszty brutto



 ___________________________________________________________________________________________
W ramach całkowitej ceny brutto realizacji zamówienia (wskazanej w punkcie 1) znajduje się:

Rodzaj opłaty
ilość
Kwota netto
(PLN)
VAT
(23%)
Razem
(PLN)
Termin płatności
Opłata wstępna
1




Rata wynagrodzenia
60



Po dacie odbioru
Przedmiotu leasingu,
miesięcznie, do
ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego
Cena wykupu
1









W ramach dostawy oferuję formalnie nową koparko – ładowarkę kołową:
	marka ………………………………………………….

model ………………………………………………….
rok produkcji ………………………………………….
numer fabryczny ……………………………………..

2.	Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
1)	spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 w/w ustawy.
2)	składając podpis na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,
3)	akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się wykonywać zadanie zgodnie
z jego treścią,
4)	zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego,
5)	uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową w tym z dokumentacja projektową inwestycji i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,
Wnieśliśmy wadium w dniu .................. w wysokości .......................... w formie ...................................... 
	część zamówienia .......................................................................... powierzyć podwykonawcą .                                              
                                    wpisać odpowiednio: zamierzam / nie zamierzam
Oświadczam (-y), że przedmiot zamówienia wykonam (-y) w ......% sami, pozostałe .......% wykonam (-y)przy pomocy podwykonawcy (-ów).

Lp.
Zakres zleconych przez podwykonawców robót w realizacji przedmiotu
zamówienia
% udziału wartości robót 
w stosunku do całego 
zamówienia







Ofertę składamy na .................... ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są:
                                                                                                                                                        Strona
1/ .......................................................................................................................                         ..............              
2/ .......................................................................................................................                         ..............              
3/ .......................................................................................................................                         ..............            
4/ .......................................................................................................................                         ..............              
5/ .......................................................................................................................                         ..............            
6/ .......................................................................................................................                          ..............              





........................................................,............................                                             ....................................................................
                   (miejscowość)                            ( data)                                                                  ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
                                                                                                                                                            przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)       

