1

Termin wykonania umowy mo e ulec zmianie w zale no ci od terminu zaoferowanego przez Wykonawc ,
w ramach kryterium oceny ofert: TERMIN REALIZACJI ZAM WIENIA.

2

np. Wykonawca sk adaj cy ofert na Cz
odpowiednio za czniki nr 1a, 1b oraz 1d.

2, 4 i 6 post powania, zobowi zany b dzie za czy do oferty

3

W zale no ci od Cz ci zam wienia, na kt r Wykonawca sk ada ofert .

4

np. Wykonawca sk adaj cy ofert na Cz
odpowiednio za czniki nr 1a, 1b oraz 1d.

2, 4 i 6 post powania, zobowi zany b dzie za czy do oferty

a)
b)

a)
b)

NR SPRAWY: CWR.263.7.2019
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
.................................., dnia .......................
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń
Ogniska „Starówka”, z podziałem na części:
(Część 1) Wykonanie robót wykończeniowych
(Część 2) Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych
(Część 3) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznej sali zabaw
(Część 4) Dostawa i montaż mebli biurowych
(Część 5) Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)
(Część 6) Dostawa i montaż stołów i stolików
(Część 7) Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC
(Część 8) Dostawa i montaż sprzętu AGD
(Część 9) Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki
(Część 10) Dostawa i montaż innego wyposażenia
Ja/My, niżej podpisani, działając imieniu i na rzecz 1:
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
………………………………………….
Siedziba Wykonawcy:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
Dane identyfikacyjne (np. NIP/PESEL/REGON/KRS):
Adres korespondencyjny Wykonawcy:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
e-mail: ……….…………..…..

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w pozycji „nazwa Wykonawcy” należy wpisać nazwę
konsorcjum i nazwę „lidera” (wykonawcy ustanowionego jako pełnomocnika),
w pozostałych pozycjach dot. siedziby, adresu i danych kontaktowych – dane pełnomocnika konsorcjum;
1

Zestawienie pozostałych wykonawców w konsorcjum2
Lp.

WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) –
NAZWA FIRMY

Dane identyfikacyjne – adres,
nr dokumentu rejestrowego
np. NIP, REGON

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
- poniżej należy zaznaczyć znakiem „X”, w zależności na jaką Część Wykonawca składa ofertę
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1:
a) za3:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) w terminie:
Lp.

Termin realizacji

1

w ciągu 60 dni liczonych od daty
wprowadzenia Wykonawcy na teren robót

2

w ciągu 55 dni liczonych od daty
wprowadzenia Wykonawcy na teren robót

3

w ciągu 50 dni liczonych od daty
wprowadzenia Wykonawcy na teren robót

4

w ciągu 45 dni liczonych od daty
wprowadzenia Wykonawcy na teren robót

Wybór Wykonawcy4

c) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:

2

Lp.

Okres gwarancji

1

12 miesięcy

2

24 miesiące

3

36 miesięcy

4

48 miesięcy

5

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy5

Wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) - należy wypełnić zestawienie wskazując pełne nazwy
wykonawców i ich adresy.
3
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
4
Należy wybrać jedną opcję.
5
Należy wybrać jedną opcję.

W ZAKRESIE CZĘŚCI 2:
a) za6:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:
Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy7

W ZAKRESIE CZĘŚCI 3:
a) za8:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:
Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy9

W ZAKRESIE CZĘŚCI 4:
a) za10:

6

cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
Należy wybrać jedną opcję.
8
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
9
Należy wybrać jedną opcję.
10
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
7

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:
Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy11

W ZAKRESIE CZĘŚCI 5:
a) za12:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:
Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy13

W ZAKRESIE CZĘŚCI 6:
a) za14:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:

11

Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

Wybór Wykonawcy15

Należy wybrać jedną opcję.
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
13
Należy wybrać jedną opcję.
14
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
15
Należy wybrać jedną opcję.
12

4

60 miesięcy

W ZAKRESIE CZĘŚCI 7:
a) za16:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:
Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy17

W ZAKRESIE CZĘŚCI 8:
a) za18:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:
Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy19

W ZAKRESIE CZĘŚCI 9:
a) za20:

16

cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
Należy wybrać jedną opcję.
18
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
19
Należy wybrać jedną opcję.
20
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
17

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:
Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy21

W ZAKRESIE CZĘŚCI 10:
a) za22:
cenę netto:

............................... zł (słownie ………)

podatek VAT (……%):

............................... zł (słownie ………)

cenę brutto:

............................... zł (słownie ………)

b) na wykonane zadanie udzielę (udzielimy) okresu gwarancji w wymiarze - licząc od daty
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego:

2.

Lp.
1

Okres gwarancji
24 miesiące

2

36 miesięcy

3

48 miesięcy

4

60 miesięcy

Wybór Wykonawcy23

STOSOWNIE do art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z
późn.zm.), oświadczamy, że wybór naszej oferty

□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054, z późn. zm.)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054, z późn. zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….………….
……………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
21

Należy wybrać jedną opcję.
Zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w pkt. 12 TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
23
Należy wybrać jedną opcję.
22

* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 2. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług; obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie
Wykonawcy).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą
łączną ilość punktów.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
wyjaśnieniami do niej oraz jej modyfikacjami, wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnoszę/ nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, deklarujemy realizację zamówienia
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, zgodnie z niniejszą SIWZ.
Deklarujemy, że w cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym
i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. ŻADNA z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /ZASTRZEGAMY, że informacje i dokumenty
zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postepowania*.24
*Niepotrzebne skreślić
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY25, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy
podwykonawcom*.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
* Niepotrzebne skreślić
Lp.

Nazwa części zamówienia (zakres dostawy, który
Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji
podwykonawcy)

Nazwa podwykonawcy
(dane: adres, nazwa,
NIP/PESEL….)

1.
2.
3.

4.

24 Wykonawca załączy niniejsze tylko jeśli któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.
25 W przypadku braku przekreślenia niepotrzebnego oświadczenia lub zapisy będą nieczytelne i nie zostanie wypełnione
tabelaryczne zestawienie podwykonawców, Zamawiający przyjmie, że zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę
samodzielnie i nie zamierza powierzyć realizacji części zamówienia do realizacji podwykonawcom.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym postępowaniu,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy*(*niepotrzebne
skreślić).
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
__________________________________________________________________________________
e-mail ___________________
12. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.
13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 26
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu27.
14. ZGODNIE Z ART. 26 UST. 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wskazuję bezpłatne
i ogólnodostępne bazy danych, w szczególności rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), z których Zamawiający może
samodzielnie pobrać/uzyskać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wskazany w pkt. 4.3 f)
TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców):
1)http://www………………………………
2) http://www……………………………..
(…)
15. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

............................................................. – str. ….
…………………………………..
(miejsce, data)

26

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

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).
27
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).

NR SPRAWY: CWR.263.7.2019
Załącznik nr 2 - wzór
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane wraz
z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”, z podziałem na części,
składającego ofertę na następującą/e część/części zamówienia1: ............................................,
niniejszym oświadczam, że:
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp (Dz.U. 2018, poz. 1986) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1
i 8 Ustawy Pzp.*
2. Wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
1

Wpisać część/części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, W przypadku składania oferty na wszystkie części
zamówienia, należy skreślić

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………… …………………… ………………,
stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia .*

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..
(miejsce, data)

*Niepotrzebne skreślić.

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.7.2019
Załącznik nr 3 - wzór
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane wraz
z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”, z podziałem na części,
składającego ofertę na następującą/e część/części zamówienia1:
Część 1

Część 2

Część 5

niniejszym oświadczam, iż:
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Tomie I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.*
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Tomie I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców, polegam na zasobach

1

zaznaczyć „X”, w zależności, na którą Część/Części Wykonawca składa ofertę. Dotyczy tylko Części 1, 2 i 4 zamówienia.

następujących podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………. .*
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________data ___________________

___________________________
(podpis składającego oświadczenie)
* Niepotrzebne skreślić.

NR SPRAWY: CWR.263.7.2019
Załącznik nr 4 – Wykaz robót
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Wykaz wykonanych robót budowlanych
(Część 1) Wykonanie robót wykończeniowych

LP.

Opis wykonanych robót budowlanych
wskazujący na spełnienie warunku udziału z pkt
3.2 c TOMu I SIWZ - IDW)
(rodzaj i przedmiot robót, zakres robót)

Wartość brutto
wykonanego
zamówienia w zł

Podmiot na rzecz, którego roboty wykonano

Daty wykonania

(nazwa i adres)

Od m/rrr do m/rrr

……………
1.
1.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że powyższe roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty

.............................................................................
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

NR SPRAWY: CWR.263.7.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………

Wykaz dostaw
Wykonawca składa ofertę na następującą/e część/części zamówienia: ............................................. 1

LP.

opis wykonanych dostaw - opis zakresu
dostaw stosownie do wymaganego w treści
pkt. 3.2 c) TOMu I SIWZ - IDW warunku
udziału w postępowaniu ( w zależności na jaką
część Wykonawca składa ofertę)

Wartość brutto wykonanego
zamówienia w zł

Podmiot na rzecz, którego
dostawy wykonano

Daty wykonania

(nazwa i adres)

Od m/rrr do m/rrr

Część 2: Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych 2
……………
1.

1
2

min. 180 000,00 zł brutto

Wpisać numery części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę.
Usunąć lub wykreślić z tabeli część zamówienia, na które Wykonawca nie zamierza składać oferty.

Część 5: Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska) 3
……………
min. 100 000,00 zł brutto

2.
1.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że powyższe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

…………………………………..
(miejsce, data)

3

Usunąć lub wykreślić z tabeli część zamówienia, na które Wykonawca nie zamierza składać oferty.

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.7.2019
Załącznik nr 6
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………........................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”, z
podziałem na części,
składającego ofertę na następującą/e część/części zamówienia1: ............................................,
niniejszym oświadczam, iż:
Wykonawca nie posiada zaległości z tytułu opłacania podatków i opłat lokalnych zgodnie z zapisami
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r.
poz. 716 z późn. zm.)
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

____________data ___________________
___________________________
(podpis składającego oświadczenie)

1

Wpisać część/części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, W przypadku składania oferty na wszystkie części
zamówienia, należy skreślić

NR SPRAWY: CWR.263.7.2019
Załącznik nr 7 – wzór

Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
.................................., dnia .......................
OŚWIADCZENIE
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ: USTAWA),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ART. 24 UST. 1 PKT. 23
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane wraz
z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”, z podziałem na części,
składającego ofertę na następującą/e część/części zamówienia1: ............................................,
niniejszym oświadczam/y:
- że nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, poz. 269)*
- że nie należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, poz. 269), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
Ustawy, z innym wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu*
- że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, poz. 269), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

1

Wpisać część/części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, W przypadku składania oferty na wszystkie części
zamówienia, należy skreślić.

Ustawy, co podmioty wymienione poniżej – które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia (należy podać nazwy oraz adresy siedzib)*/**:
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić.
** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1a - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 2 - Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych

L.P.

1

1
2

Stawka VAT

Określenie asortymentu zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ

Deklaracja o spełnieniu
wymagań SIWZ
("spełnia/nie spełnia")*

Cena netto jednostkowa

2

3

4

Zabudowa szatni
Nr Rys. MD0
Zabudowa meblowa kuchenna wraz ze
zlewem Nr Rys. MD1 (KOMPLET =
zabudowa wraz ze zlewem

Cena brutto
jednostkowa

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

(cena netto
jednostkowa
powiększona o
podatek VAT)

5

6

Ilość

Cena brutto całościowa (6*7,

(szt./komplet)

tj. cena jednostkowa
brutto*ilość)

7

8

1

0,00

1

0,00

3

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD2

1

0,00

4

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD3

1

0,00

5

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD4

1

0,00

6

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD5

1

0,00

7

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD6

1

0,00

8

Zabudowa meblowa kuchenna wraz ze
zlewozmywakami Nr Rys. MD7 (KOMPLET
= zabudowa wraz z dwoma
zlewozmywakami)

1

0,00

9

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD8

1

0,00

10

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD9

1

0,00

11

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD10

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

12
13
14
15

Zabudowa meblowa kuchenna Nr Rys.
MD11
Zabudowa meblowa kuchenna Nr Rys.
MD12
Zabudowa meblowa wyspa MD13
Zabudowa meblowa kuchenna wraz ze
zlewozmywakami Nr Rys. MD14
(KOMPLET = zabudowa wraz z trzema
zlewozmywakami)

16

Zabudowa meblowa kuchenna Nr Rys.
MD15 wraz ze zlewem (KOMPLET =
zabudowa wraz ze zlewem)

1

0,00

17

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD16

1

0,00

18

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD17

1

0,00

19

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD18

1

0,00

20

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD19

1

0,00

21

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD20

1

0,00

22

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD21

1

0,00

23

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD24

1

0,00

24

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD25

1

0,00

25

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD26

1

0,00

26

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD27

1

0,00

27

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD28

1

0,00

28

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD29

1

0,00

29

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD30

1

0,00

30

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD31

1

0,00

31

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD32

1

0,00

32

Zabudowa meblowa kuchenna wraz ze
zlewem Nr Rys. MD33 (KOMPLET:
zabudowa ze zlewem)

1

0,00

33

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD34

2

0,00

34

Zabudowa meblowa szafa wraz ze zlewem
Nr Rys. MD35 (KOMPLET: zabudowa ze
zlewem)

1

0,00

35

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD36

1

0,00

36

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD37

1

0,00

37

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD38

1

0,00

38

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD39

1

0,00

39

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD40

1

0,00

40

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD41

1

0,00

2

0,00

1

0,00

41
42

Regał na książki
Nr Rys. MD42
Regał na gry planszowe
Nr Rys. MD43

43

Zabudowa meblowa szafa Nr Rys. MD44

1

0,00

44

Zgodnie z "Główną tabela zestawienia
pomieszczeń" dla pomieszczenia 0.5.07:
dwa blaty z nadstawką(KOMPLET = dwa
blaty z nadstawką)

1

0,00

45

Zgodnie z "Główną tabela zestawienia
pomieszczeń" dla pomieszczenia 0.5.08
oraz rys. "Rzut Meble Parter": stół (wys.
100 cm) ze stali nierdzewnej z wraz z
wbudowanymi dwoma zlewami o
głębokości 40 cm z ociekaczem oraz
metalowym podwieszanym prętem
wzdłuż zlewów na wiszące pojemniki (1
KOMPLET = zabudowa wraz ze zlewami z
ociekaczem i prętem)

1

0,00

1

0,00

1

0,00

RAZEM zł brutto:

0,00

46

47

W pomieszczeniu z piecami (0.5.09) - na
wszystkich ścianach na wymiar półki z
litego drewna wyszlifowane, niemalowane
(KOMPLET)
Zgodnie z "Główną tabelą zestawienia
pomieszczeń" dla pomieszczenia 1.2.06 :
szafa z blatem kuchennym wraz ze
zlewozmywakiem (KOMPLET = szafa, blat i
zlewozmywak))

*Zgodnie z pkt. 2.1 TOMu I SIWZ - IDW: Brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli
jednoznacznie przesądzać będzie o niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako
niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1b - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 4 - Dostawa i montaż mebli biurowych

L.P.

Określenie asortymentu
zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ
("Zestawienie mebli
ruchomych")

Deklaracja o spełnieniu
wymagań SIWZ
("spełnia/nie spełnia")*

Producent, model/typ
mebla, ewentualnie inne
cechy*

Cena jednostkowa
netto

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

Cena brutto
jednostkowa

Ilość

Cena brutto całościowa (7*8, tj.

(szt.)

cena jednostkowa brutto*ilość)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Krzesło do biurek, kolor szary
(KB1 S)

17

0,00

2

Krzesło do biurek, kolor zielony
(KB1 G)

10

0,00

3

Krzesło do biurek, kolor żółty
(KB1 Z)

7

0,00

4

Biurko komputerowe, kolor
drewno+szare (B1 S)

6

0,00

5

Biurko komputerowe, kolor
białe+pomarańczowe (B1 P)

7

0,00

10

0,00

1

0,00

7

0,00

RAZEM:

0,00

6
7

8

Biurko komputerowe, kolor
białe+zielone (B1 Z)
Szafka pod drukarkę, kolor
szary
Komoda metalowa z drzwiami
oraz szufladami, zamykana na
klucz, kolor biały

Stawka VAT

*Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli lub brak wskazania danych umożliwiających
jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego asortymentu (wymaganego powyżej: producenta, modelu/typu, innych cech), jednoznacznie przesądzać będzie o niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie
skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1c - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 5 - Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)

L.P.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Cena brutto
jednostkowa

Określenie asortymentu
zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ
("Zestawienie mebli
ruchomych")

Deklaracja o spełnieniu
wymagań SIWZ
("spełnia/nie spełnia")*

Producent, model/typ
mebla, ewentualnie inne
cechy*

Cena netto
jednostkowa

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

(cena netto
jednostkowa
powiększona o
podatek VAT)

2

3

4

5

6

7

Krzesło uniwersalne, kolor
jasny dąb (KB2 D)
Krzesło uniwersalne, kolor
zielony (KB2 G)
Krzesło uniwersalne, kolor
szary (KB2 S)
Krzesło dla dzieci, drewniane
wybielane (KB3)
Stołek, drewniany (KB5)
Tapicerowane krzesło, kolor
jasny szary (KB6)
Krzesło konferencyjne
składane, kolor czarny (KK1)
Kanapa 2/3-osobowa, kolor
szary (KP1 S)
Kanapa 2/3-osobowa, kolor
zielony (KP1 G)
Kanapa 2/3-osobowa, kolor
czerwony (KP1 C)

Fotel, kolor szary (F1)

Stawka VAT

Ilość

Cena brutto całościowa (7*8, tj.

(szt.)

cena jednostkowa brutto*ilość)

8

9

40

0,00

50

0,00

20

0,00

16

0,00

20

0,00

6

0,00

60

0,00

5

0,00

4

0,00

3

0,00

19

0,00

RAZEM:

0,00

*Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli lub brak wskazania danych umożliwiających
jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego asortymentu (wymaganego powyżej: producenta, modelu/typu, innych cech), jednoznacznie przesądzać będzie o niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie
skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1d - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 6 - Dostawa i montaż stołów i stolików

L.P.

1

Określenie asortymentu
zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ
("Zestawienie mebli
ruchomych"/"Główna tabela
zestawienia pomieszczeń")

Deklaracja o spełnieniu
wymagań SIWZ
("spełnia/nie spełnia")*

Producent, model/typ
mebla, ewentualnie inne
cechy*

Cena netto jednostkowa

2

3

4

5

Stawka VAT

Cena brutto
jednostkowa

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

(cena netto
jednostkowa
powiększona o
podatek VAT)

Ilość

Cena brutto całościowa (7*8, tj.

(szt.)

cena jednostkowa brutto*ilość)

6

7

8

9

Stolik do kanapy, kolor
czarny/drewno dąb (ST2)
Stół uniwersalny, kolor biały
(ST3 B)
Stół uniwersalny, kolor drewno
dąb (ST3 D)

2

0,00

19

0,00

10

0,00

4

Stoli do foteli (kawowy) (ST4)

8

0,00

5

Stolik dziecięcy, kolor jasny
klon (ST0)

4

0,00

6

Stół drewniany z litego drewna
(zgodnie z "Główną tabelą
zestawienia pomieszczeń", sala
0.5.08) 200x100 cm

3

0,00

RAZEM:

0,00

1
2
3

*Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli lub brak wskazania danych umożliwiających
jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego asortymentu (wymaganego powyżej: producenta, modelu/typu, innych cech), jednoznacznie przesądzać będzie o niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie
skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1e - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 7 - Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC

Cena brutto
jednostkowa

Określenie asortymentu
zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ
("Zestawienie sprzetu RTV
AGD")

Deklaracja o spełnieniu
wymagań SIWZ
("spełnia/nie spełnia")*

Producent,
model sprzętu*

Parametry techniczne
potwierdzające wszystkie
minimalne wymagania
Zamawiającego określone
w SIWZ, ewentualnie inne cechy*

Cena netto
jednostkowa

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

(cena netto
jednostkowa
powiększona o
podatek VAT)

Ilość
(szt.)

tj. cena jednostkowa
brutto*ilość)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Laptop wer A wraz z
oprogramowaniem Microsoft
Windows 10 Professional 64bit

1

0,00

2

Drukarka laserowa kolorowa

2

0,00

3
4
5

Telewizor
Wieża
Kino domowe
Projektor FHD + ekran
projekcyjny
Reflektor LED
Telefon stacjonarny

3
7
2

0,00
0,00
0,00

3

0,00

2
4

0,00
0,00

RAZEM:

0,00

L.P.

6
7
8

Stawka VAT

Cena brutto całościowa (8*9,

*Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli i brak wskazania danych umożliwiających jednoznaczne
zidentyfikowanie oferowanego asortymentu (wymaganego powyżej: producenta, modelu, parametrów technicznych potwierdzających wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, innych cech), jednoznacznie
przesądzać będzie o niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1f - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 8 - Dostawa i montaż sprzętu AGD

L.P.

Cena brutto
jednostkowa

Określenie asortymentu
zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ
("Zestawienie sprzetu RTV
AGD")

Deklaracja o spełnieniu
wymagań SIWZ
("spełnia/nie spełnia")*

Producent,
model sprzętu*

Parametry techniczne
potwierdzające wszystkie
minimalne wymagania
Zamawiającego określone
w SIWZ, ewentualnie inne cechy*

Cena netto
jednostkowa

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

(cena netto
jednostkowa
powiększona o
podatek VAT)

3

4

5

6

7

8

Stawka VAT

Ilość
(szt.)

Cena brutto całościowa (8*9,
tj. cena jednostkowa
brutto*ilość)

1

2

9

10

1
2
3
4
5
6

Pralka
Lodówka duża
Lodówka podblatowa
Zmywarka
Płyta indukcyjna
Czajnik

1
3
4
2
6
4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

Mikrofalówka

2

0,00

8

Piekarnik

7

0,00

9

Toster

3

0,00

10

Suszarka do rąk automatyczna

6

0,00

6

0,00

3
RAZEM:

0,00
0,00

11
12

Podajnik na papier
automatyczny
Okap węglowy wiszący

*Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli i brak wskazania danych umożliwiających jednoznaczne
zidentyfikowanie oferowanego asortymentu (wymaganego powyżej: producenta, modelu, parametrów technicznych potwierdzających wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, innych cech), jednoznacznie
przesądzać będzie o niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1g - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 9 - Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki

Cena brutto
jednostkowa

Określenie asortymentu
zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ
("Zestawienie sprzetu RTV
AGD")

Deklaracja o spełnieniu
wymagań SIWZ
("spełnia/nie spełnia")*

Producent,
model sprzętu*

Parametry techniczne
potwierdzające wszystkie
minimalne wymagania
Zamawiającego określone
w SIWZ, ewentualnie inne cechy*

Cena netto
jednostkowa

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

(cena netto
jednostkowa
powiększona o
podatek VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3

Piec do wypieku ceramiki
Mieszarka do gliny
Koło garncarskie

L.P.

Stawka VAT

Ilość
(szt.)

Cena brutto całościowa (8*9,
tj. cena jednostkowa
brutto*ilość)

9

10

1
1
1
RAZEM:

0,00
0,00
0,00
0,00

*Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli i brak wskazania danych umożliwiających jednoznaczne
zidentyfikowanie oferowanego asortymentu (wymaganego powyżej: producenta, modelu, parametrów technicznych potwierdzających wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, innych cech), jednoznacznie
przesądzać będzie o niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1h - Wykaz asortymentowo-cenowy
Część 10 - Dostawa i montaż innego wyposażenia

L.P.

Określenie asortymentu
zgodnie
z TOMem III SIWZ - OPZ

Producent,
Deklaracja o spełnieniu model/typ mebla,
wymagań SIWZ
sprzętu,
("spełnia/nie spełnia")* ewentualnie inne
cechy*

(należy wpisać
procentową stawkę
VAT)

(cena netto
jednostkowa
powiększona o
podatek VAT)

5

6

7

Ilość
(szt.)

Cena brutto całościowa (7*8,
tj. cena jednostkowa
brutto*ilość)

1

2

8

9

Tablica suchościeralna
Biała ledowa lampa
Zegar
Śmietnik (kosz metalowy)
Pufa sako (rozmiar L)
Pufa sako (rozmiar XXL)
Komoda typ A (pomieszczenie
0.5.04)
Komoda (pomieszczenie
1.5.03, 1.5.05)

10
9
6
13
5
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3

0,00

2

0,00

Materac trójdzielny

35

0,00

Kokon pleciony wiszący

6

0,00

2

0,00

4

0,00

1

0,00

14

Zgodnie z "Główną tabela
zestawienia pomieszczeń":
niskie szafki z wyjmowanymi
pojemnikami (na zabawki) dla
pomieszczenia 0.2.02

3

0,00

15

Zgodnie z "Główną tabela
zestawienia pomieszczeń":
drewniany kącik kuchenny dla
dzieci dla pomieszczenia 0.2.02

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

3

0,00

1

0,00

3

0,00

RAZEM:

0,00

8
9
10
11
12

13

16

17

18

19

20

21

22

Półka na książki w kształcie
drzewa
Szafka TV
Zgodnie z "Główną tabela
zestawienia pomieszczeń":
wisząca szafka zamykana (na
wieżę audio) dla
pomieszczenie 0.5.08

Zgodnie z "Główną tabela
zestawienia pomieszczeń":
drewniany kącik
majsterkowicza dla
pomieszczenia 0.2.02
Zgodnie z "Główną tabela
zestawienia pomieszczeń":
duży domek dla lalek
wyposażony w mebelki dla
pomieszczenia 0.2.02
Zgodnie z "Główną tabela
zestawienia pomieszczeń":
półki na książki dla
pomieszczenia 0.2.02
(KOMPLET)
Zgodnie z "Główną tabelą
zestawienia pomieszczeń":
półka na wieżę dla
pomieszczenia 1.3.03
Zgodnie z "Główną tabelą
zestawienia pomieszczeń":
Lustro (na ścianę)
Zgodnie z "Główną tabelą
zestawienia pomieszczeń":
Dywan gruby typu shagi dla
pomieszczenia 1.3.02
Zgodnie z "Główną tabelą
zestawienia pomieszczeń":
Rośliny doniczkowe duże dla
pomieszczenia 1.4.01

4

Cena brutto
jednostkowa

1
2
3
4
5
6
7

3

Stawka VAT
Cena netto
jednostkowa

*Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli lub brak wskazania
danych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego asortymentu (wymaganego powyżej: producenta, modelu/typu, innych cech), jednoznacznie przesądzać będzie o niepodlegającej
wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie skutkować jej odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.

