Załącznik nr 4 do siwz
OFERTA
Do przetargu nieograniczonego nr ZP 25/2012/CZP na wykonanie zamówienia pn:
Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi
PPNT wybudowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego
Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”, w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna
Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – wyposażenie pokoi
socjalnych
1. ZAMAWIAJĄCY:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
2. WYKONAWCA:
Pełna dokładna nazwa
wykonawcy/
Imię i nazwisko
Siedziba
Dokładny adres

REGON
NIP
Tel
Fax
e-mail
Adres do korespondencji
Osoba do kontaktów
Imię i nazwisko, tel.

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że:
- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia,
- gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
- za cenę jak niżej:

Lp

Nazwa/Rodzaj

Cena

1

1

Zestaw mebli do pokoju socjalnego nr 1

2

Zestaw mebli do pokoju socjalnego nr 2

3

Zestaw mebli do pokoju nr 3 pokój narad

4

Razem

Data ………………………..

podpis/podpisy ……………….

4. Zobowiązuję /my się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w siwz.
5. Oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a także, że cena ta nie
ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz w okresie
realizacji umowy.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte, w szczególności zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Uważam/my za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
8. Zamówienie zrealizuję/my sam-i / przy udziale podwykonawców*.
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
.............................
(zakres dla podwykonawców można wpisać jak wyżej lub sporządzić jako załącznik
i wymienić w pkt 9).
9.

Ofertę niniejszą składam/my na ....
kolejno ponumerowanych stronach, oraz
dołączam/my do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
- .........
- ........

Data ………………………..

podpis/podpisy ……………….
*odpowiednio skreślić

2

Załącznik nr 5 do siwz
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………….
Dokładny adres: …………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego
ZP 25/2012/CZP, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na:
Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi
PPNT wybudowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego
Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”, w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna
Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – wyposażenie pokoi
socjalnych
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Data ………………………..

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 1

1

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

3

Załącznik nr 6 do siwz
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego
ZP 25/2012/CZP którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na:
Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi
PPNT wybudowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego
Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”, w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna
Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – wyposażenie pokoi
socjalnych
oświadczam/my, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze
zm.).
……………………………………
data

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 2

2

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

4

Załącznik nr 7 do siwz
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego
ZP 25/2012/CZP, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330
na:
Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi
PPNT wybudowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego
Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”, w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna
Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – wyposażenie pokoi
socjalnych
oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. :
- nie otwarto likwidacji,
- nie ogłoszono upadłości.
……………………………………
data

..................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy3

3

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

5

