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Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski 1 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:     .................................................................................................................... 

Adres:  ....................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ........................................................................................... 

Numer telefonu: ..................................  Numer faksu: .....................................................  

Numer REGON: ................................... Numer NIP: ....................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................................................................  

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 

wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

CENA OFERTOWA (kwota ryczałtowa) BRUTTO ….…………………………..   PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

Cena zawiera podatek VAT  ………% w kwocie …………………………………………. 

Cena netto …………………………………………………………………………………….. 

 

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia ______________________ 

najpóźniej do dnia 25 października 2015 roku. 

 

Oferujemy dostawę fabrycznie nowego samochodu, tj.: 

Marka, typ, model:___________________________________________________________  

Data produkcji: _____________________________________________________________ 

 

Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 25 października 2015 roku. 

2) Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. 

3) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

5) Akceptujemy istotne postanowienia umowy, 

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

7) Oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na stronach ………. 

8) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………… 

9) W przypadku udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   zawarcia   umowy  w  

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

10) Oferta została złożona na …………………….. stronach  

11) Integralną część oferty stanowią  następujące dokumenty : 

a) ……………………………………….itd. 

 

 

............................, dn. …………… 2015r.              ........................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Dane Wykonawca/Wykonawcy: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie 
1
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.):  

 

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także 

dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

lub 

      Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego 

załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam 

wymagany potencjał techniczny i osoby 
2
;    

3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

    zamówienia, 

 

 

 

........................., dn. ..................2015 r.                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu 

całego konsorcjum. 
2
 treść punktu 2) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Dane Wykonawca/Wykonawcy: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

Oświadczenie 
3
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/my że:  

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907  

z późn. zm.). 

 

 

 

 

........................., dn. ..................2015 r.                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej 

firmy. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ  

WZÓR UMOWY NR ……. 

 

Zawarta w dniu ................................. 2015 roku w Stawiskach , pomiędzy:  

Gminą Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, reprezentowaną przez 

………………………………………………... zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

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

reprezentowanym przez: ................................  

zwanym dalej „Wykonawcą”, wyłonionym w trybie przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego o następującej treści: 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od 

wad fizycznych średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Stawiskach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz 

zobowiązaniem Wykonawcy, zgodnie z ofertą złożoną z dnia……………….  

§2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do dnia …………….. 2015 r. 

§3 

1. Cena określona przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, nie 

będzie waloryzowana przez okres umowy oraz wynika z treści oferty Wykonawcy 

złożonej na dzień ........................................................... 

2. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: netto: ............................ zł, podatek VAT ….% 

................. zł, tj. brutto: ................................................ zł słownie zł brutto: …………… 

3. Kwota wynagrodzenia przelana zostanie na konto Wykonawcy podany na fakturze. 

4. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną po dokonaniu 

bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia i sporządzeniu protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

5. Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób: 

1) Zamawiający, Płatnik: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski NIP 

2910224677; 

2) Nabywca: Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach, ul. Strażacka 9, 18-520 Stawiski 

6. Wykonawca wraz z towarem wyda Zamawiającemu dokumentację techniczno-

eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, książkę 

gwarancyjną, aktualne świadectwa homologacji, certyfikat CNBOP, 2 komplety kluczy, 

wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do 

rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto wyda wykaz autoryzowanych stacji 

obsługi. 

7. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z dokumentami 

będącymi podstawą odbioru końcowego. 

§4 

1. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca 

na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia 

wymagania określone w zamówieniu.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, który zostanie dostarczony jest fabrycznie 

nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz spełnia wymogi 

bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe oraz jest dopuszczony do obrotu 

prawnego na terytorium UE. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki oraz braki dające się usunąć, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości dotkniętej tymi 

wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. Wówczas w 

protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze 

wskazaniem terminu ich usunięcia bądź Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na 

autobus wolny od wad i usterek.  
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4. Po usunięciu wad i/lub usterek Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a 

Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu 

umowy.  

5. Za termin dostawy przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu stanowiącego przedmiot umowy. 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji. 

2.  Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu. 

3. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usuwania 

zgłoszonych wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez 

Zamawiającego.  

4. Zgłoszenie wad następuje w formie pisemnej.  

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

§6 

1.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 

wysokości 10% wartości niewykonanego zakresu umowy, 

b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości jednostkowego 

zamówienia licząc za każdy dzień zwłoki. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT, wystawionej za realizację 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości 

niewykonanego zakresu umowy.  

5. Stronom umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej. 

6.  Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

§7 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności 

pisemnego aneksu. 

§8 

Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§10 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca:                                              Zamawiający: 

 

 

________________________    _________________________ 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawiski: 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

Dane Wykonawca/Wykonawcy: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie   

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców 

 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

Wartość 

dostawy brutto 

Termin  realizacji  
 

Nazwa 

Zleceniodawcy 

 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.       

2.       

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 

dostawy zostały wykonane należycie. 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. ..................2015 r.                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Dane Wykonawca/Wykonawcy: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie  
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/my, że zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. 

zm.):  
 

 Nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów ( Dz. U. Nr 50  poz. 331, z późn. zm ) * 

                                                

 

 Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z późn. zm ) i w załączeniu przedkładam listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* 

 

 

* właściwe zaznaczyć 

 

 

    

 

 

 

........................., dn. ..................2015 r.                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
powyższy   dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za 

przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Dane Wykonawca/Wykonawcy: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W SIWZ 
 

Oświadczamy, iż spełniamy wszystkie wymagania dotyczące oferowanego pojazdu określone 

w SIWZ w rozdziale IV, tj. Opis przedmiotu zamówienia.  

Oprócz wymaganych minimalnych warunków oferujemy następujące zamienne/wyższe:  

 

A. PODWOZIE Z KABINĄ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

B. ZABUDOWA POŻARNICZA: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

C. POZOSTAŁE: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

    

 

 

 

........................., dn. ..................2015 r.                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


