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OFERTA

Do
,................

,...........

,..................................

Odpowiadajac na zaproszeniedo wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybieprzetargu

nieograniczonego na dostawe i montaz regalów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ,

1. Oferujemy wykonanie uslugi, bedacej przedmiotem zamówienia
slownie , zl, plus
1j zl

2. Usluge stanowiaca przeillniot zamówienia
dnia ;

3. Oswiadczamy,zezapoznalismysie ze specyfIkacjaistotnychwarunkówzamówienia(w tym zewzorem umowy)i
nie wnosimy do niej zastrzezenorazprzyjmujemywarunkiw niej zawarte;

4. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniuokreslonewart. 22 ust. 1ustawy z dnia29 stycznia
2004r. Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177z póz. Zm.);

5. Oswiadczamy,ze uwazamysie za zwiazanychniniejszaofertana czaswskazanyw SIWZ.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanymprzez zamawiajacego.
7. W przypadkuwystapieniaokolicznosci,o którychmowawart.46 ust.5 ustawy- Prawozamówienpublicznych,

nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium; .

8. Oferta zosmla zlozona na stronachpodpisanychi kolejno ponumerowanychod nr do nr

za cene:., , zl;
podatek VAT %,

wykonamy terminie: do

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

(
I...-..

9. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.

10. Integralna czesc oferty stanowianastepujace dokumenty:**
l) , "... ........
2) ..0""""""" o..","
3) .............................................................

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

lupelnomocnieni przedstawiciele oferenta!
...............................................

Uwaga:
* Niepotrzebne skreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem
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WYKAZ ZAMÓWIENZREALIZOWANYCHPRZEZOFERENTAW CIAGUOSTATNICH 3-LAT
ODPOWIADAJACYCHCHARAKTEROWININIEJSZEGOZAMÓWIENIA10 PORÓWNYWALNEJ

W ARTOSCL

Nazwa i adres Wykonawcy """""""""""""""""""""""""""""'"...............................
"""""""","""""""""""""""""""..................................................................................

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

/Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/
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L.p. Rodzaj i zakresZamówienia Calkowita Terminrealizacji Nazwazamawiajacego
wartosc



pieczec flTillowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJACDO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGOW TRYBIE PRZETARGUNIEOGRANICZONEGONDOSTAWE I MONTAZ

REGALÓW DLA POTRZEB STAROSTWAPOWIATOWEGOW POZNANIU

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowaniao udzielenie zamówieniawyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ci'k,cruostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowaniawyrzadzili szkode nie
wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania,chyba ze niewykonanie lub nienalezytewykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawcanie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców,w stosunku do których otwarto lik'Widacjelub którychupadlosc ogloszono;

3) wykonawców,którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladekna ubezpieczeniespoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwopopelnionew zwiazkuz postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemulub inne przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzyscimajatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwia21'1lz
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzyscimajatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagnieciakorzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne,których komplementariuszaprawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwia21'1lz postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwo
popelnionew celu osi'k,o;J1ieciakorzyscimajatkowych;

8) osoby prawne, l1:órych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwia21'1lz postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przel'1lpstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwo popelnione w
celu osi'k,o;J1ieciakorzysci majatkowych;
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnoscipodmiotów zbiorowychza czyny zabronionepod grozbakary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunkówudzialu w postepowaniu,o których mowa wart. 22 ust. l
pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców,którzy:

l) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniemprowadzonegopostepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego,jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonychprzez tych autorów;

2) zlozylinieprawdziwe informacje majace wplywna wynik prowadzonegopostepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacychspelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)
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UMOWA

Zawarta w dniu , 2004 roku pomiedzy

Powiatem Poznanskim zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanymprzez:
JanaGrabkowskiego- StarostePozmulskiego
MarkaWozniaka - WicestarostePoznanskiego
a

.......................................................................................
...,., ,.....................................................................................

zwanym dalej Dostawca,

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacegooferty Dostawcy zgodnie
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie{lpublicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19
poz. 177 ze zm.)

§ 1
I.Przedmiotem umowy jest dostawa i montaz regalów i pólek dla potrzeb archiwum
zakladowego Starostwa Powiatowegow Poznaniu.
2. Szczególowy wykaz regalów i pólek wraz z wymiarami zawarty zostal w zalaczniku m 1
do niniejszej umowy.
3.Strony sporzadzaja protokól zdawczo-odbiorczy,który bedzie podstawa do dokonaniaprzez
Zamawiajacego zaplaty za wykonanadostawe.

§2
Dostawca zobowiazuje sie zrealizowacprzedmiotumowyw terminie do 2004 r.

§ 3
1.Strony ustalaja, ze wartosc przedmiotu umowy wynosi zl ... ... . .. .. ....brutto
(slownie: ...) w tym podatekVAT w wysokosci .zl.
2.Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania przelewu kwoty okreslonej w ust. 1 na konto
Dostawcy terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionejna podstawie protokolu,
o którym mowa w § l ust. 3 umowy,podpisanegoprzez obie strony.

§4
l. Dostawca oswiadcza, iz dostarczoneregaly i pólki sa wolne od wad.
2. Dostawca udziela na dostarczoneregaly i pólki... ... ... miesiecygwarancji.
3. Dostawca zobowiazuje sie zapewnicserwisgwarancyjnyi pogwarancyjny:

a) drobne naprawy beda wykonywanena miejscu w terminiedo 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia faksem,

b) naprawy powazniejsze beda wykonywane w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia faksem.

4.Serwis, o którym mowa w ust. 3 w okresie gwarancjijest bezplatny.

§ 5
Koszty transpOliu, ubezpieczenia srodków transportu oraz przedmiotu umowy na czas
transpOliupokrywa Dostawca.



§ 6
W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy i montazu lub terminu usuniecia wad
Zamawiajacemu przysluguje kara umowna w wysokosci 0,2 % wartosci przedmiotu umowy
za kazdy dzien zwloki.

§7
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustav,T)l

rawo zamówien publicznych oraz przepisykodeksu cywilnego.

§ 8
Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa stronypoddaja rozstrzygnieciusadu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§9
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych
dla Zamawiajacegoi jednym dla Dostawcy.

egzemplarzach, dwóch

Zamawiajacy Dostawca
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