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Załącznik nr 1
OFERTA
na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela
w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i siedziba wykonawcy lub pieczątka)

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Placówek w Działoszycach
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela
w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012, podejmujemy się dostaw
zapewniających wykonanie zamówienia niżej wymienionych rodzajów opału i określamy cenę
oraz jego jakość:
1. Węgiel kamienny sortymentu kostka
wartość opałowa: ……………………………; popiół: ………………; siarka: ………………
Cena za 1 tonę brutto …………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………...
Łączna wartość brutto za 90,00 t ………………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………..
2. Węgiel kamienny sortymentu groszek (ekologiczny): wielkość ziarna (mm):……………;
zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) …………; wartość opałowa: ………………………;
miał: ……………; popiół: …………; siarka: …………
Cena za 1 tonę brutto …………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………...
Łączna wartość brutto za 150,00 t ………………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………..
3. Węgiel kamienny sortymentu miał
wartość opałowa: ……………………………; popiół: ………………; siarka: ………………
Cena za 1 tonę brutto …………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………...
Łączna wartość brutto za 135,00 t ………………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………..
Wartość brutto oferty (1+2+3): ………………………………… zł.
Słownie: …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
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1. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w sezonie grzewczym
2011/2012.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, a tym samym uzyskaliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz prawidłowego
sporządzenia oferty cenowej. Nie wnosimy do powyższego żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze
wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy je.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie, który wyznaczy Zamawiający.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w pkt
13 SIWZ, tj. przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………
(data)

………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) zwanej dalej „ustawą”.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do szkół,
placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym 2011/2012
ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………….
reprezentując firmę (nazwa firmy) ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
jako (stanowisko służbowe) ……………………………………………………………………….
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że Wykonawca:
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a mianowicie:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia
2) posiada wiedzę i doświadczenie
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………
(data)

…………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do
szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie grzewczym
2011/2012
ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………….
reprezentując firmę (nazwa firmy) ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
jako (stanowisko służbowe) …………………………………………………………………….
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
nie dotyczy nas żaden z warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, stanowiących o
wykluczeniu z postępowania, a w związku z tym brak jest podstaw do wykluczenia nas z
udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

……………………………
(data)

…………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

