Projekt pn „Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Program Operacyjny
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Załącznik nr 1 do specyfikacji
...........................................................

................................, dnia ................

Nazwa i adres wykonawcy

...........................................................
pesel

...........................................................
numer NIP

...........................................................
numer telefonu, faksu i e-mail

OFERTA
Nawiązując

do

ogłoszenia

o

przetargu

nieograniczonym

w trybie

art.

39-46

zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Pzp (jt. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759,
z późniejszymi zmianami) na przygotowanie i wydrukowanie podręcznika z narzędziami
do badania efektywności i jakości oraz programem kształcenia i szkolenia „Skuteczna Pomoc
Społeczna” w ramach realizowanego projektu pn: „Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie
przekazywania zadań publicznych”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa, w skład
którego wchodzą: Lider Projektu: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa, Partner Projektu: Fundacja „Widzialni”, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa.

Oferujemy wykonanie ww. usługi, w zakresie objętym SIWZ, na następujących zasadach:
1. Cena całkowita netto w wysokości: ...................................... zł
słownie: ................................................................................................................... zł
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całkowita brutto w wysokości: ...................................... zł
słownie: ................................................................................................................... zł
w tym podatek VAT w wysokości .............. %, tj. ................................. zł
2. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania
oraz czynniki

związane

z

realizacją

zamówienia

i

obejmuje

cały

zakres

rzeczowy

zamówienia - jest kompletna.
3. Termin wykonania zamówienia – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Warunki płatności: zgodne ze wskazanymi we wzorze umowy (załącznik nr 3 do siwz).
5. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
zrealizowaliśmy co najmniej 1 dostawę spełniającą wymagania określone w punkcie 6.2.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz tych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane
należycie, np. referencjami, stanowią załączniki do niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do właściwego przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
9. Oświadczam/y, że spełniam/y/firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków.
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10. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień

publicznych

(w

tym:

nie

zalegamy

wobec

Gminy

Miasta

Częstochowy

z uiszczeniem podatków i opłat wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych - jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
/Uwaga:

W

przypadku

składania

oferty

wspólnej

przez

kilku

przedsiębiorców

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki
cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i muszą je podpisać
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego ze wspólników/.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie ......................................................................................................
b) wykonanie ......................................................................................................
12. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:
- Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), *
- Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
* niepotrzebne skreślić.

……………………………………….
(miejsce i data)

…………………………………………………………………
(podpis i pieczątka wykonawcy lub pełnomocnika)
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