
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakup wyposażenia budynku Kasyna - dostawa i montaż mebli biurowych

 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 wraz z montażem mebli biurowych i innych wraz z akcesoriami 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.     Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i innych wraz z akcesoriami do budynku Kasyna w 
Pionkach, będąca przedmiotem zamówienia, będzie wykonana po następujących cenach: 

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość 
[szt.]

Wartość  brutto*
[zł, gr.]

1 2 3 4

I.  Gabinet dyrektora CAL: dostawa i montaż wyposażenia
Zestaw mebli gabinetowych o klasycznej formie, w kolorze orzecha nizinnego (lub bardzo 
zbliżonym), składający się z:

1. Biurko 1 szt.
2. Przystawka do biurka 1 szt.

3. Kontener mobilny 1 szt.

4. Szafka (komoda) z zamkiem 1 szt.

5. Szafa z półkami  (dwie dolne półki z zamkiem i z drzwiami podwójnymi 
z płyty, trzy górne półki z drzwiami podwójnymi szklanymi) 1 szt.

II.  Wyposażenie pokoi biurowych CAL: dostawa i montaż wyposażenia
6. Biurko pracownicze proste 5 szt.
7. Biurko pracownicze kątowe 4 szt.

8. Kontener mobilny 9 szt.

9. Szafa aktowa dwudrzwiowa 10 szt.

10. Szafa z półkami (dwie dolne półki z zamkiem i z drzwiami podwójnymi 
z płyty, trzy górne półki z drzwiami podwójnymi szklanymi) 6 szt.

11. Uchwyt do pionowego montażu komputera pod blatem 4 szt.

12. Szafa ubraniowa z wieszakiem do garderoby 2 szt.
III. Pozostałe wyposażenie CAL: dostawa i montaż wyposażenia

13. Szafa metalowa ze skarbczykiem 1 szt.
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14. Szafa metalowa socjalna odzieżowa BHP z dodatkową przegrodą 
(czyste/brudne) 3 szt.

15. Wieszak szatniowy mocowany do ściany 10 szt.

16. Stojak szatniowy jezdny 2 szt.

17. Blat do garderoby o długości 300cm i szerokości 60cm 2 kpl.

18. Lustra do garderoby o wymiarach 80cm x 100cm 6 szt.

19. Ławka do szatni 1 szt.

20. Szafka kuchenna pod zlewozmywak dwukomorowy metalowy 2 szt.

21. Szafka kuchenna pod zlewozmywak jednokomorowy metalowy 1 szt.

22. Krzesło biurowe obrotowe – 10 szt. 10 szt.

23. Krzesło biurowe na płozie z podłokietnikami – 10 szt. 10 szt.

24. Wieszak ubraniowy wolnostojący 10 szt.

25. Kosz na śmieci o pojemności 15 - 20l 10 szt.
     *Wartość brutto zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty dostawy oraz montażu

3.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w 
tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia oraz koszty montażu w 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: 3 tygodni (21 dni) od daty 
podpisania umowy.

5.    Udzielamy gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia, na okres  12 miesięcy. 
Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego dostaw. 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 dokonaliśmy wizji lokalnej budynku Kasyna (miejsca montażu) i znany nam jest 
jego stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały 
uwzględnione w złożonej ofercie.

7.    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. 

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

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

zamówienia): ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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10.   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. 

11.   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;

12.  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. 
– 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 oraz foldery (rysunki poglądowe) z krótkim opisem oferowanych mebli.

....................................................                           ........................................................................
              / 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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