Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
w przetargu na dostawę miału węgla kamiennego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

Wykonawca:

Nazwa ….……………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………….
REGON ……………………….…………………………………………………………

1. Zobowiązuje się dostarczyć transportem samochodowym i/lub koleją miał węgla kamiennego
sortyment M II A typu 32.1, na plac węglowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”,
ul. Gdańska 38A w Ełku o parametrach i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w ilości łącznej 3 000 Mg,
o wartości netto zł/Mg: ……………….…
słownie: ……………………………………………………………………. zł/Mg.
2. Zobowiązuje się wykonać zamówienie od 16.05.2022 r. do 30.06.2022 r. zgodnie z
harmonogramem.
3. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z
harmonogramem i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej i potwierdzonej faktury VAT.
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia ………..2022 r.
5. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w/g
projektu dołączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

………………….…………………..
miejscowość i data

………………….…………………..
imię i nazwisko – podpis osoby uprawnionej

6. Oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu
zamówienia,
b) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia
w terminie i w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
e) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i
nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
f) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia na oferowanych warunkach,
g) oferowany miał węglowy będzie spełniał warunki określone w SIWZ,
h) oferowany miał węglowy będzie pochodził z kopalni:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Załączniki do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2. Świadectwa jakości oferowanego miału węgla kamiennego (w języku polskim) obejmujące
parametry określone w SIWZ pkt.1.1 (z wyjątkiem granulacji), wystawione przez kopalnię lub
akredytowane laboratorium, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty.
3. Wykaz zrealizowanych dostaw węgla w latach 2019 - 2021 – min. 5 000 Mg węgla rocznie przez
okres ostatnich trzech lat z podaniem ilości i odbiorców.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego.
6. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS.
7. Oświadczenie, że należności za dostarczony miał węglowy nie są przedmiotem zabezpieczenia
transakcji ani cesją wierzytelności wobec innych podmiotów.
8. Oświadczenie od przewoźnika kolejowego, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z
prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów
pojazdów kolejowych zatrudnia się pracowników spełniających warunki określone w Ustawie z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn.
zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach (jeżeli dostawy transportem kolejowym nie są
przewidziane – stosowne oświadczenie).
9. Potwierdzenie wniesienia wadium.

………………….…………………..
miejscowość i data

………………….…………………..
imię i nazwisko – podpis osoby uprawnionej

