
 Załącznik nr 1do SIWZ

...........................................................   Gmina Miasto Pionki 

........................................................... Urząd  Miasta Pionki 
 / nazwa Wykonawcy(ów), dokładny  adres /

Tel./fax .............................................. ul.  Aleja Jana Pawła II 15 
Regon: ............................................... 26 - 670  Pionki 
NIP: ...................................................

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1.     Oferujemy dostawę  mebli do budynku Kasyna w Pionkach, zgodnie z opisem i wymogami oraz w 
zakresie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w złączniku nr 3 do 
SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem Nr 2 do 
specyfikacji, za wynagrodzeniem brutto w wysokości: ......................................... zł (słownie: 
................................................................................................................................................................

        ..............................................................................................................................................................). 
Wynagrodzenie powyższe jest naliczone łącznie z podatkiem VAT w wysokości ...........  %. 

2.    Do niniejszej oferty dołączamy opis oferowanych mebli. Opis oferowanych mebli mebli zawiera dla 
każdego z mebli: nazwa producenta, wymiary blatu stołów (szerokość, długość, grubość) i z jakiego 
materiału jest wykonany, wymiary podstawy stołów i z jakiego materiału jest wykonana, wymiary 
krzeseł, rodzaj (typ) tapicerki, czy tkanina tapicerki posiada atest aqua clean (jeżeli wymagany), czy 
tanina tapicerki posiada atest FR na trudnozapalność (jeżeli wymagany), kolor i materiał stelaża 
krzesła oraz zdjęcie dla każdego krzesła i stołu oddzielnie. Meble, będące przedmiotem zamówienia, 
będą dostarczone po nw. cenach:

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa* 
brutto [zł, gr.]

Wartość brutto 
[zł, gr.]

1 2 3 4 5 6

1. [1] Krzesło konferencyjne tapicerowane do sali 
konferencyjnej

szt. 46

2. [2] i [3] Stół 120 x 70cm do sali konferencyjnej szt. 15

3. [4] Krzesło konferencyjne tapicerowane z 
możliwością sztaplowania do sali teatralno-
widowiskowej

szt 196

3a. [4] Krzesło konferencyjne tapicerowane z 
podłokietnikami do sali teatralno-widowiskowej

szt. 14

4. [5] Fotel tapicerowany z podłokietnikami, 
stylizowany

szt. 20

5. [6] Hoker tapicerowany szt. 7

6. [7] Krzesło tapicerowane restauracyjne szt. 48

7. [8] i [9] Stół 90 x 90cm do sali restauracyjnej szt. 5

8. [10] i [11] Stół 140 x 90cm do sali restauracyjnej szt. 12

9. [12] Krzesło tapicerowane restauracyjne do sali 
ślubów 

szt. 25
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10. [13] Krzesło tapicerowane z podłokietnikami 
restauracyjne do sali ślubów 

szt. 5

Razem:

*Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
koszty dostawy do budynku Kasyna

3.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w 
tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do budynku Kasyna w Pionkach. W ofercie nie została 
zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

4.    W/w przedmiot zamówienia (dostawy) zostanie wykonany w terminie: 8 tygodni od daty podpisania 
umowy.

5.    Udzielamy gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia, na okres 3 lat. Gwarancja 
jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z 
okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

6.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i 
akceptujemy jej treść oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

7.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.    Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*)
        Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) do wykonania n/w zakres prac (część 

zamówienia): ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

9.    Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w terminie i miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i przyjmujemy je za istotne.

10.   Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określone w 
art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), a mianowicie:

1)     posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3)    dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4)    znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

11.  Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o zamówienie publiczne z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
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– Prawo zamówień publicznych**)  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zmianami).

13.  Do niniejszej oferty dołączam dokumenty wymienione w pkt. VI specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

....................................................                           ........................................................................
              / miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*   niepotrzebne skreślić
** w przypadku składania oferty przez konsorcjum oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 Prawa zamówień publicznych musi złożyć każdy ze wspólników konsorcjum 
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