Załącznik Nr 1

DECYZJA

Nr ...........................
z dnia ............................ 201... r.

Kierownika Zamawiającego ……….
……………………………………………………………………………….
( pełna nazwa Zamawiającego )

rozpoczynająca procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na :
Przedmiot zamówienia –
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Opis przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………….................
3. Wartość zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy określono w
1.

Załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji
Netto :

................. zł

Równowartość w euro : ..................

Podatek VAT : %, kwota VAT: ................... zł

Brutto : .......................... zł

4.

Podstawa ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5.

KOD CPV : ..................................

6.

Proponowany tryb postępowania: ……………………………………………………………

7.

Podstawa : Paragraf. ……. ust. ……. pkt ………… Regulaminu udzielania zamówień

8.

Uzasadnienie zastosowania trybu postępowania:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
9. Na sfinansowanie zamówienia przewiduje się kwotę ........................ złotych brutto.
10. Kryteria oceny ofert: cena/bilans ceny i innych kryteriów*:
Waga : …………………………………………………………………………………
11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zawartej umowy/zlecenia* z
Wykonawcą wybranym w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie.
12. Pracownik uprawniony do udzielania informacji o zamówieniu i odpowiedzialny za
realizację przedmiotu zamówienia : ………………………………… tel. …………………..
13. Termin wykonania zamówienia: …………………………………………….
14. Na podstawie § 9 ust. 3 / § 10 ust. 2* Regulaminu ................................................. :

Powołuję Komisję przetargową w składzie: przewodniczący, członek i sekretarz *

Wyznaczam osobę/osoby* :……………………..
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
15. Nadaje się oznaczenie sprawy : …………………………
16. Postępowanie należy zakończyć podpisaniem protokołu w terminie do ……………..

*

- niepotrzebne skreślić
ZATWIERDZAM:

Załącznik Nr 2

Podstawowe dane przedmiotu zamówienia - warunki techniczne
Wymagane parametry techniczne

l.p.

Nazwa produktu

( ilości, wymiary, ewentualnie Nr rysunku, nr
normy, inne dane techniczne charakterystyczne
dla produktu )

Uwagi

Bochnia, ...................................
Opracował: ........................................

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

1)

Niezbędny czas realizacji zamówionej partii produktów liczony od dnia następnego
od złożenia zamówienia ( dni, tygodnie ) : ..........................

2)

Wymagana gwarancja ( m – cy ) : ...................................

3)

Kto będzie realizował dostawę zamówionej partii od Wykonawcy: ...........................

4)

Inne dodatkowe wymagania :
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Bochnia, ...................................
Opracował: ........................................

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

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne

Dopuszcza się modyfikację Załącznika
uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia

Parametr/cecha
Określenie

l.p.

Nazwa produktu

( wymiary,
ewentualnie Nr
rysunku, nr normy,
inne dane techniczne
charakterystyczne dla
produktu )

Wymagany
parametr/cecha
przez
Zamawiającego

Oferowany
parametr/cecha
przez Wykonawcę

Uwagi

Opis przedmiotu zamówienia opracowuje się na podstawie ustalonych warunków technicznych

……………………………… dnia …………………201..r.
( miejscowość )

..............................................................
podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli

Załącznik Nr 4

Oznaczenie sprawy :

…………………………

Oświadczenie: 1)
( dotyczy wszystkich trybów postępowania, obligatoryjnie w przypadku zamówień, których wartość
szacunkowa przekracza równowartość :
15 000 euro netto – dla dostaw i usług /10 000 euro netto dla robót budowlanych








1)

)

kierownika zamawiającego
pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności
członka komisji przetargowej
osoby wyznaczonej do prowadzenia postępowania
biegłego
innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Imię (imiona) ………………………………………………
Nazwisko

………………………………………………

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
1)

nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2)

nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

3)

4)
5)

6)

zachowam tajemnicę służbową przez cały czas postępowania, aż do jego zakończenia i traktowania
wszystkich materiałów i informacji otrzymanych w związku z postępowaniem jako poufne.
1)

Bochnia, dnia …………………….
– właściwe podkreślić
............................................................
(podpis)

nie dotyczy
2)

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......
postępowania

podlegam wyłączeniu z niniejszego

........................................................ dnia .. .. …. r.

............................................................
(podpis)

1)
2)

zaznaczyć właściwe
wymienić pkt od 1 do 5, jeżeli dotyczy

Załącznik Nr 5

……………………………………………..
pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Działając w imieniu firmy:

Nazwa : ……………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………
adres ……………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie …………………………………………………….
( oznaczenie sprawy ………………………… )
na
Dostawy/usługi/roboty budowlane*
…………………………………………………………………………………..
dla
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Zygmunta Krasińskiego 29
Oświadczam(y), że:
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2)
3)
4)

……………………………… dnia …………………201…r.
( miejscowość )

..............................................................
podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli

*

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do
ZAPROSZENIE OFERTOWE
Zamawiający:

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Zygmunta Krasińskiego 29
( nazwa zamawiającego )

Zaprasza
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
( nazwa, adres, dane kontaktowe Wykonawcy )

do złożenia oferty cenowej na: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
w trybie zapytania ofertowego
Oznaczenie sprawy: …………………………….
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: …………………………………
Wymagany termin realizacji zamówienia: ………………………………
Wszelkich informacji można uzyskać:
……………………………………………………………………………….………………………..
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury

Szczegółowy opis warunków postępowania o udzielenie zamówienia ( WZ ) jest załączony do
zaproszenia wraz z wymaganymi do złożenia oferty załącznikami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
Uwaga:
Wzór zaproszenia ofertowego może być modyfikowany w zależności od specyfiki przedmiotu
zamówienia

………………………………….
miejscowość, data
………………………………………………………………..
nazwisko i imię oraz podpis prowadzącego postępowanie

Załącznik Nr 7

……………………………………….
pieczątka firmowa

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Ja/My, niżej podpisany/-i*:
............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

............................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

Nr tel. ...........................; Nr faksu .............................; e-mail ............................................
REGON ..................................; NIP ......................................... .
………………………………………………………………………………………………………
( adres do korespondencji )

Nr tel. .............................; Nr faksu ................................; e-mail ...................................

W odpowiedzi na ogłoszenie zapraszające do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
prowadzonego
na realizowanie zadania:

w trybie ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

Oznaczenie sprawy: ……………………………….
dla
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

32 – 700 BOCHNIA, ul. Z. Krasińskiego 29
składam/-y* niniejszą ofertę i oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Kwotę wynagrodzenia zł netto: …………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………).
Kwota podatku VAT w zł : …………………..
(słownie: ………………………………………………….………………..……………………………).

Całkowitą kwotę wynagrodzenia zł brutto: …………..…………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………).
Dla robót budowlanych obowiązuje dołączenie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
opracowany w oparciu o przedmiar robót.

L.p.

Nazwa produktu

Jedn.

Ilość

cena jedn.
netto zł

Wartość zł
netto

VAT zł

Wartość zł
brutto

1.

Składam /-y niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia*.

2.

Oświadczam/-my*, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

3.

Oświadczam/-my*, że zapoznaliśmy się z treścią warunków zamówienia (WZ) oraz nie/akceptuję/my* warunki projektu umowy zawarte w Załączniku Nr …. do WZ.

4.

Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganymi
parametrami określonymi w Załączniku Nr … do WZ

5.

Oświadczam/-y*, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z obowiązującymi normami

6.

Oświadczam/-y* , że zamówione partie produktów będziemy dostarczać do siedziby Zamawiającego w
terminie … dni/tygodni* od dnia otrzymania zamówienia – nie dotyczy robót budowlanych

7.

Przewidywany zakres robót budowlanych zrealizujemy w terminie …………………….. licząc od dnia
podpisania umowy

8.

Oferujemy …….. dniowy termin płatności.

9.

Informuję/-my*, że nie zamierzam/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy:
….…………………………………………………………………………………………………………………………….
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………

10. W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Umowa będzie podpisana przez:
…………………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………...................................
posiadająca stosowne umocowanie prawne
12. Oświadczam/-y*, że oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są
w następujących dokumentach:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Oświadczamy – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Załączniki do oferty są:

………………………….
………………………….

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

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

miejsce i data

podpis osoby/-ób
uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy
lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:
Wzór Formularza ofertowego może być modyfikowany w zależności od specyfiki przedmiotu
zamówienia

Załącznik nr 8
Oznaczenie sprawy: ……………………..

Bochnia dnia …………… r.

Zamawiający : ( nazwa, adres, dane kontaktowe Wykonawcy )

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ogłasza przetarg nieograniczony
prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane przez ……………………………… sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”
na realizację zadania pn:
„NAZWA ZADANIA”
1.

Planowany termin realizacji od

…..

do ……………….. r.

2.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Warunkach Zamówienia (WZ).

3.

Dokumentacja przetargowa ( Warunki Zamówienia) znajduje się na stronie internetowej …..
…………… sp. z o.o. www……………………… w zakładce przetargi.

4.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu
oraz inne warunki określone w WZ.

5.

Przystępując do przetargu należy wpłacić wadium ( jeżeli zostanie ustanowione ) w wysokości
……….. zł, na warunkach określonych w WZ.

6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

7.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
Sekretariat ……………………………… sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”
w terminie do: …………… r. godz. …….. .
Liczy się data i godzina otrzymania oferty w Sekretariacie Zamawiającego.

8.

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
.....................................................................................................................................

Prezes Zarządu Spółki

Załącznik nr 10

REJESTR ZAMÓWIEŃ
o wartości w złotych przekraczających równowartość kwotę 15 000 euro netto
dla dostaw i usług

w ................ r.

Nr
Postępowania*
1

01

Tryb
postępowania
2

Przedmiot
zamówienia
3

Data
zawarcia
umowy/
okres
( m-cy )

Wybrany Wykonawca
lub
podstawa
unieważnienia

Wartość
zamówienia w
złotych
Netto

Brutto

4

5

6

7

Załącznik nr 10

REJESTR ZAMÓWIEŃ
o wartości w złotych przekraczających równowartość kwotę 15 000 euro netto
dla dostaw i usług

w ................ r.

Nr
Postępowania*
1

Tryb
postępowania
2

Przedmiot
zamówienia

Data
zawarcia
umowy/
okres
( m-cy )

Wybrany Wykonawca
lub
podstawa
unieważnienia

Netto

Brutto

4

5

6

7

3

Wartość
zamówienia w
złotych

01

Inne załączniki do WZ

W przypadku wymagalności dodatkowych załączników wynikających ze specyfiki
przedmiotu zamówienia ( w szczególności : zaproszenie do negocjacji, okres
gwarancji, zgodność z obowiązującymi normami, zapewnienie Zamawiającemu
wyłączności na realizowany przedmiot zamówienia itp. ) ich treść należy opracować
indywidualnie do każdego postępowania.

