Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
………………………………………………..
adres ………………………………………….
Telefon………………………………………..
e –mail ……………………………………….
REGON ………………………………………
NIP……………………………………………
fax…………………………………………….
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Najem systemu monitoringu wizyjnego miasta Pabianice,
obejmującego 8 obszarów monitorowania”
I. Oferujemy:
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:
kamera stałopozycyjna
Lp.

Obszar monitorowany

1

2

3

PTZ

1

skwer ul. Kościuszki

1

1

0

0

2

skwer ul. Szarych Szeregów

1

1

0

0

3

ul. Warszawska / ul. Kapliczna

1

1

1

0

4

ul. Zamkowa / ul. Kilińskiego

1

1

1

1

5

pl. Stary Rynek

1

1

1

1

6

ul. Zielona / ul. Zamkowa / ul. Pomorska
(Park Jordanowski)

1

1

0

0

7

ul. Zamkowa / ul. Łaska / ul. Wspólna

1

1

0

0

8

ul. Gawrońska / ul. Nawrockiego / ul. Mokra

1

0

0

0

9

Miesięczny czynsz najmu brutto całego systemu monitoringu (suma poz. 1 – 8)
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Miesięczny
czynsz najmu
brutto w PLN

Wartość wynagrodzenia brutto ogółem ............................................. zł (t.j. miesięczny czynsz
najmu brutto całego systemu monitoringu x 43 miesięcy),
(słownie ......................................................................................................................................),
w tym:
wartość netto ............................................... zł,
(słownie ..............................................................................................................................),
wartość podatku VAT ................................. zł – według stawki ………%,
(słownie…...........................................................................................................................).
Uwaga:
Dla oszacowania całkowitej wartości wynagrodzenia brutto ogółem należy przyjąć okres najmu
trwający 43 miesiące. Rzeczywista całkowita wartość wynagrodzenia ogółem zależeć będzie od
rzeczywistej długości okresu najmu (przeliczonej według wartości miesięcznego czynszu najmu
brutto całego systemu monitoringu zaoferowanej przez Wykonawcę w punkcie I ppkt.1) niejszego
formularza ofertowego)
2) Czas przywrócenia funkcjonalności systemu tj. czas, jaki może upłynąć pomiędzy
pierwszym zgłoszeniem awarii a doprowadzeniem systemu, w którym wystąpiła awaria
do takiego stanu, aby możliwe było jego w pełni prawidłowe funkcjonowanie – …....
godziny (minimum 1 godzina, maksimum 48 godzin).
3) Termin realizacji etapu przednajmowego zamówienia od dnia podpisania umowy do
dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru bez wad i usterek – …… dni.
II. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie
wnosimy zastrzeżeń,
2) powyższa cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty,
3) minimalna ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia w oparciu o umowę
o pracę w okresie umowy nie będzie niższa niż …… (Zamawiający wymaga
zatrudnienia co najmniej 1 osoby na umowę o pracę sprawującej nadzór nad właściwą
realizacją usługi), na udokumentowanie czego Wykonawca w dniu podpisania umowy
przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa powyżej,
4) zamówienie wykonamy samodzielnie*/ przy udziale następujących podwykonawców*,
którym powierzymy następujące części zamówienia:
(Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest podać firmę Podwykonawcy oraz wskazać
część zamówienia (zakres), którą zamierza powierzyć temu Podwykonawcy):
– …………………………………………………………..…………... – podwykonawcą
będzie …………………………………………………………………………………...
– …………………………………………………………..…………... – podwykonawcą
będzie …………………………………………………………………………….……..
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III. Wadium w kwocie………………………..zł zostało wniesione w dniu ……………………..,
w formie………………………………………………………………………………………..
IV. Akceptujemy:
1) przedstawioną formę finansowania i termin płatności faktury określony przez
Zamawiającego w SIWZ;
2) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą;
3) postanowienia wzoru umowy.
V. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie
i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.
VI.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia oraz w
formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VII. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) Wykonawca zastrzega niżej wymienione
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) ……………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………..
VIII. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem:
[...] TAK [...] NIE
Uwaga: informacja ta wymagana jest dla celów statystycznych. Udzielając odpowiedzi na
pytanie należy zastosować definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw określoną w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.
U. L124 z 20.5.2003, s.36):
• mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
• małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
• średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 sób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR;
IX.

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Wraz z ofertą
składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
……………….……………………………………………………………………………...
……………….……………………………………………………………………………...
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……………….……………………………………………………………………………...

..............................., dnia ........................... 2018 r.
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.........................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu

