Załącznik nr 2A do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 1 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca1
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
1

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów – specjalne potrzeby edukacyjne” w zakresie
wynikającym ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

2

3

4

1

1

2

Program komputerowy
(rozszerzony) - logopedyczne
zabawy - zestaw
Oprogramowanie
komputerowe dla osób z
trudnościami w uczeniu się

1 zestaw

1 szt.

3

System multimedialny
rozwijający umiejętności
myślenia, zapamiętywania,
kojarzenia i koncentracji
uwagi

1 zestaw

4

Pakiet 5 gier

1 pakiet

2

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

5

6= 3x5

7

8

5

Gra logopedyczna

1 szt.

6

Gra logopedyczna planszowa

1 szt.

7

Zestaw logopedycznych talii
kart - funkcje słuchowe

1zestaw

8

Rozszerzony zestaw
logopedycznych talii kart

1 zestaw

9

Pakiet ćwiczeń
logopedycznych

1pakiet

10

Komputerowy program
ogólnorozwojowy

11

Pakiet ćwiczeń i kart pracy do
zajęć korekcyjnokompensacyjnych

12

Historyjki obrazkowe

1 szt.

13

Pomoc dydaktyczna
rozwijająca pamięć

1 szt.

14

Kamizelka sensoryczna

1 szt.

15

Gra edukacyjna - kalejdoskop
emocji

1 szt.

16

Pakiet ćwiczeń i kart pracy do
prowadzenia zajęć
rewalidacyjnych

1 pakiet

17

Program komputerowy multimedialna rehabilitacja
afazji.

1 szt.

18

Komputerowy program
terapeutyczny - dysleksja

1 szt.

1 szt.

1 pakiet

3

19

Pakiet terapeutyczny - umiem
liczyć, czytać, pisać

20

Komputerowy program
terapeutyczny - dyskalkulia

1 szt.

21

Komputerowy program
terapeutyczny -logopedia

1 szt.

22

Program komputerowy ćwiczenia językowe

1 szt.

23

Zestaw klocków

1 zestaw

24

Zestaw klocków

5
zestawów

25

Kwestionariusz diagnostyczny
zaburzeń mowy

1zestaw

26

Gra symultaniczne I
sekwencyjne strategie ucznia
się

1 szt.

27

Książka. Diagnoza i terapia
zaburzeń afatycznych

1 szt.

28

Zestaw ćwiczeń językowych

2 zestawy

29

Zestaw ćwiczeń - apraksja

1 zestaw

30

Karty ćwiczeń - przyimki

1pakiet

31

Zestaw - gdzie mieszka kto
mieszka

1 zestaw

32

Książka. Ćwiczenia do terapii
jąkania

1szt.

33

Panel dźwięków suchościeralny

3 szt.

1 pakiet

4

34

35

36

Program komputerowy do
nauczania chemii w klasie 8
szkoły podstawowej
Program komputerowy do
nauczania biologii - przyrody
dla klas 4 -8 szkoły
podstawowej do
wykorzystania na tablicach
interaktywnych.
Program komputerowy do
nauczania biologii - nauka o
człowieku

1 szt.

1 szt.

1 szt.

37

Program komputerowy do
nauczania fizyki

1 szt.

38

Program komputerowy do
nauczania geografii

1szt.

39

Program komputerowy do
nauczania geometrii

1 szt.

40

Program komputerowy do
nauczania matematyki w
klasach 4-6 szkoły
podstawowej

1 szt.

41

Program komputerowy dla
przedmiotu język polski dla
klas 4-8 szkoły podstawowej

1 szt.

42

Program komputerowy dla
przedmiotu język angielski
klasy 4-8

1 szt.

43

Program komputerowy dla
przedmiotu język angielski
klasy 7-8

1 szt.

Razem poz.1-43

X

X

X

5

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 2 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

3

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2
3

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
6

2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy4

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 5. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 6 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 7.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................
13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

4

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
6
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
7
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
5

7

1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

8

Załącznik nr 2B do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 2 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca8
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
9

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia pokoju sensorycznego” w zakresie wynikającym ze Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

1

2

3

4

1

Zestaw do balansowania

1 zestaw

2

Woreczki do ćwiczeń
równowagi - zestaw

1 zestaw

3

Duże kamienie - zestaw

1 zestaw

4

Poducha sensoryczna

5

Poduszki o różnej twardości zestaw

1 szt.
1 zestaw

10

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

5

6= 3x5

7

8

6

Cyfrowe kwadraty - zestaw

1 zestaw

7

Panel manipulacyjny

1 szt.

8

Panel manipulacyjny - zegar

1 szt.

9

Hamak

1 szt.

10

Hamak - fotel

1 szt.

11

Zestaw nr 1 do zamocowania
hamaka do sufitu

1 zestaw

12

Zestaw nr 2 do zamocowania
hamaka do sufitu

1 zestaw

13

Zestaw sensorycznych
piłeczek

1 zestaw

14

Zestaw piłeczek
sensorycznych wypełnionych
kulkami

6
zestawów

15

Piłka do nauki chwytania

2 szt.

16

Materac czteroczęściowy

2 szt.

17

Mata do masażu stóp z
przyssawkami

2 szt.

18

Zestaw piasków kinetycznych
- różne kolory

1 zestaw

19

Zestaw foremek do piasku

1 zestaw

20

Piaskownica - zestaw

1 zestaw

11

21

Akcesoria do piaskownicy zestaw

22

Kij do masażu

23

Zestaw dysków sensorycznych

24

Stepper

1 szt.

25

Potrójna drabinka sznurkowa

1 szt.

26

Labirynt manipulacyjny

1 szt.

27

Karty do ćwiczeń
komunikacyjnych

1 szt.

28

Dywan - rybki

1 szt.

29

Gra pamięć dźwiękowa

1 szt.

30

Zestaw instrumentów w
walizce

1 zestaw

31

Zestaw nr 1 klocków
edukacyjnych

1 zestaw

32

Zestaw nr 2 klocków
edukacyjnych

1 zestaw

33

Puzzle edukacyjne - mapa
Europy

34

Tablica magnetyczna Mandala
nr 1 - zestaw

2 zestawy

35

Tablica magnetyczna Mandala
nr 2 - zestaw

2 zestawy

1 zestaw
1 szt.
3 zestaw

2 szt.

12

36

Ringo sensoryczne

37

Tablet manipulacyjny przekładanie - zestaw

38

Kamienie do ćwiczeń
manualnych -zestaw

39

Zestaw do masażu dłoni

1 zestaw

40

Zestaw tacek

1 zestaw

41

Zestaw poduszek

1 zestaw

42

Pojemnik na zabawki

1 szt.

43

Stojak na poduszki

1 szt.

Razem poz.1-43

3 szt.
1 zestaw
1

X

X

X

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 9 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

10

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do

9
10

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
13

zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy11

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ………………12. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.

11

12

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe

14

11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 13 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 14.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................
13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………

…………………………………….
miejscowość i data

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
14
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
13

15

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

16

Załącznik nr 2C do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 3 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca15
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
17

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 3 zamówienia pn.: „Dostawa kabiny do terapii integracji sensorycznej” w zakresie wynikającym ze Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.
1

1

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

2

3

4

5

Kabina do terapii integracji
sensorycznej z
wyposażeniem - zestaw

1 zestaw

X

X

Razem poz.1

X

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

6= 3x5

7

8

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 16 licząc od dnia zawarcia umowy.

16

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
18

X

3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

17

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:

17

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
19

L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy18

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 19. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 20 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 21.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................
13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

18

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
20
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
21
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
19

20

1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

21

Załącznik nr 2D do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 4 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca22
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
22

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 4 zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych” w zakresie wynikającym ze Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

1

2

3

4

1

Biała tablica z naniesioną
siecią kwadratową

5 szt.

2

Szafka na podręczną
biblioteczkę matematyczna

1 szt.

3

Biała tablica magnetyczna z
naniesionym układem
współrzędnych

1 szt.

4

Biała tablica metalowa tryptyk

3 szt.

23

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

5

6= 3x5

7

8

5

Listwa zasilająca

Razem poz.1-5

1 szt.

X

X

X

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 23 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

24

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
23
24

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
24

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy25

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 26. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 27 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 28.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................

25

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
27
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
28
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
26

25

13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

26

Załącznik nr 2E do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 5 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca29
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
29

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
27

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 5 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - matematyka” w zakresie wynikającym ze Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

1

2

3

4

1

Drogomierz

3 szt.

2

Taśma miernicza

18 szt.

3

Zestaw szkieletowych modeli
ostrosłupów i graniastosłupów

1 zestaw

4

Zestaw do nauki rachunku
prawdopodobieństwa

1 zestaw

5

Kalkulator prosty dla ucznia

50 szt.

28

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

5

6= 3x5

7

8

6

Zestaw modeli brył
obrotowych.

7

Przyrząd do demonstracji
powstawania brył obrotowych

1 szt.

8

Zestaw plansz dydaktycznych

3 zestawy

9

Zestaw -magnetyczne jabłka
ułamki

21
zestawów

10

Zestaw- magnetyczne pizze

21
zestawów

11

Magnetyczna oś liczbowa zestaw

5
zestawów

12

Szkieletowe modele
ostrosłupów i graniastosłupów
- zestaw

15
zestawów

13

Zestaw modeli brył
składanych z siatkami

15
zestawów

14

Biblioteczka matematyczna zestaw

3 zestawy

15

Zestaw do kształtowania pojęć
związanych z czasem

2 zestawy

16

17

18

19

Program komputerowy do
nauczania matematyki w
klasach 1- 6 szkoły
podstawowej
Program komputerowy do
nauczania matematyki algebry w szkole podstawowej
Program komputerowy do
nauczania matematyki w
szkole podstawowej
Program komputerowy do
nauczania matematyki w
szkole podstawowej dyskalkulia

1 zestaw

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

29

20

Program komputerowy do
nauczania geometrii nr 1

1 szt.

21

Program komputerowy do
nauczania geometrii nr 2

1 szt.

Razem poz.1-21

X

X

X

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 30 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

31

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
30
31

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
30

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy32

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 33. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 34 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu35.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................

32

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
34
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
35
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
33

31

13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2F do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 6 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca36
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
36

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
33

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 6 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - chemia” w zakresie wynikającym ze Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

1

2

3

4

Zestaw odczynników
chemicznych do nauki chemii
w szkole podstawowej i
odczynników do efektywnych
doświadczeń

1 zestaw

1

2
3

Zestaw - szkło i sprzęt
laboratoryjny
Zestaw gier edukacyjnych chemia

4

Zestaw - modele atomów

5

Zbiór zadań konkursowych z
chemii.,

1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 szt.
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Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

5

6= 3x5

7

8

6

Zestaw szkła laboratoryjnego

7

Statyw na próbówki

4 szt.

8

Płyn Lugola

2 szt.

9

Odczynnik Fehlinga

1 szt.

10

Sudan III

1 szt.

Razem poz.1-10

2 zestawy

X

X

X

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 37 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

38

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *
37
38

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
35

− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy39

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 40. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 41 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 42.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):

39

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
41
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
42
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
40

36

………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................
13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2G do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 7 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca43
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
43

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
38

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 7 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - biologia - przyroda” w zakresie wynikającym ze
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.
1
1

Nazwa towaru
2
Mikroskop z okularem
cyfrowym

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

3

4

5

6= 3x5

7

8

1 szt.

2

Mikroskop nr 1

4 szt.

3

Mikroskop nr 2

4 szt.

4

Kompas

4 szt.

5

Deszczomierz

1 szt.

6

Barometr

1 szt.

7

Wiatromierz - stacja
pogodowa - zestaw

1 zestaw

39

8

Stetoskop

2 szt.

9

Ciśnieniomierz

2 szt.

10

Sieć workowa z drążkiem

1 szt.

11
12

Globus konturowy
podświetlany
Model szkieletu człowieka z
ruchomymi elementami

4 szt.
2 szt.

13

Model ryby

1 szt.

14

Model płaza

1 szt.

15

Model gada

1 szt.

16

Model ssaka

1 szt.

17
18
19
20

Fantom - dziecięcy manekin
ratowniczy
Plansza - skala porostowa z
opisem
Plansza - etapy rozwoju
człowieka
Przewodnik do rozpoznawania
drzew

1 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.

21

Zestaw igieł preparacyjnych

22

Książka. Klucz do oznaczania
roślin

5 szt.

23

Model serca człowieka

1 szt.

24

Model budowy anatomicznej
człowieka

1 szt.

25

Model szkieletu ptaka

2 szt.

Razem poz.1-25

8 zestawy

X

X

X

40

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 44 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

45

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
44
45

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
41

2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy46

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 47. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 48 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 49.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................
13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

46

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
48
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
49
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
47

42

1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2H do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 8 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca50
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
50

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
44

Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 8 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - fizyka” w zakresie wynikającym ze Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

1

2

3

4

1

Zestaw do pomiarów masy,
temperatury i długości.

2

Krążek barw Newtona z
wirownicą ręczną

3

Zestaw bloków metali

1 zestaw

4

Zestaw cylindrów

1 zestaw

5

Maszyna elektrostatyczna

2 szt.

6

Waga szalkowa z tworzywa z
odważnikami

1 szt.

1 zestaw
1 szt.

45

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

5

6= 3x5

7

8

7

Waga szalkowa metalowa z
odważnikami.

1 szt.

8

Termometr zaokienny

10 szt.

9

Zestaw siłomierzy

10

Miernik uniwersalny wielkości
elektrycznych

10 szt.

11

Elektroskop

1 szt.

12
13
14
15
16
17

Zestaw pałeczek do
elektryzowania
Zestaw podstawowych
obwodów elektrycznych

1 zestaw

1 zestaw
1 zestaw

Zestaw optyczny

1 zestaw

Komplet magnetycznych
przyrządów tablicowych
Zestaw do pomiaru masy
temperatury długości.
Zestaw do kształtowania pojęć
z czasem, taśmy miernicze,
termometry

3
komplety
21
zestawów
21
zestawów

18

Termometr

14 szt.

19

Higrometr z termometrem

1 szt.

20
21
22

Zestaw magnesów
sztabkowych
Zestaw magnesów
podkowiastych
Pudełko z opiłkami
ferromagnetycznymi

1 zestaw
1 zestaw
1 szt.

23

Zestaw soczewek

1 zestaw

24

Igła magnetyczna

1 szt.

46

25

Pryzmat

4 szt.

26

Zestaw skał i minerałów

1 zestaw

27

Krążek Secchiego z linką
skalowana

1 szt.

Razem poz.1-27

X

X

X

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 51 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

52

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
51
52

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy53

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 54. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 55 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 56.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………

53

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
55
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
56
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
54

48

3) adres e-mail: ……….....................................
13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2I do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG
dotyczy części nr 9 zamówienia
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Dane Wykonawcy
Wykonawca57
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………….
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
numer telefonu: …………………………

adres e-mail: …………………………………….

będący mikroprzedsiębiorstwem bądź średnim lub małym przedsiębiorstwem TAK* / NIE *
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy/ów:

57

W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
50

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązanie Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” niniejszym składam/y ofertę.
1. Oferujemy wykonanie części nr 9 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych” w zakresie wynikającym ze Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za
cenę ofertową brutto: ……………………………………….. złotych
(słownie złotych : …………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta, typ/wersja/model
(symbol/kod) towaru
(zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia)

1

2

3

4

5

X

X

1

Klimatyzator naścienny

Razem poz.1

Cena jednostkowa
netto
(zł)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto
z podatkiem VAT
(zł)

6= 3x5

7

8

2
zestawy

X

51

X

2. Oświadczam/y, że termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni roboczych 58 licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Udzielę/limy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ......................... miesięcy

59

licząc od dnia odbioru przedmiotu

zamówienia.
4. Oświadczam/my, że w podanej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów
i usług VAT, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
5. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
8. Informuję/my, że:
− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *
− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła:
……………………………………………………………………………………złotych.
9. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
58
59

Najdłuższy wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
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2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy60

1.
10. Oświadczam/my, że jesteśmy ……………… 61. (małym, średnim, dużym) przedsiębiorstwem.
11. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO62 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 63.
12. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………..
2) numer faksu: ………………………………
3) adres e-mail: ……….....................................
13. Pozostałe informacje Wykonawcy, w tym dotyczące dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, które możliwe
są do pobrania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………...
14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

60

o ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Wpisać właściwe
62
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
63
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
61
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1) ………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
…………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................................................................................
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy: GK.271.15.2019.MG

Zamawiający:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Wykonawca:
……………………………….
…………….…………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby prowadzonego przez Gminę Unisław postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal”
oświadczam/y, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

…………….…………..., dnia ………….……. r.
miejscowość

…………………………………………
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………….…………..., dnia ………….……. r.
miejscowość

…………………………………………
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ

Oświadczam/y, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję/emy się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….…………..., dnia ………….……. r.
miejscowość

…………………………………………
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam/y, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………..., dnia ………….……. r.
miejscowość

…………………………………………
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………..., dnia ………….……. r.
miejscowość

…………………………………………
podpis osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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