Dostawa i montaż 177 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego
fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na części:
1)

Część 1: Dostawa i montaż 40 szt. kompletnych systemów oświetlenia
drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Biestrzyków, Bogusławice,
Grodziszów, Kotowice, Łukaszowice, Ozorzyce, Radomierzyce, Smardzów,
Sulimów, Zacharzyce, Zębice na terenie Gminy Siechnice.

2)

Część 2: Dostawa i montaż 60 szt. kompletnych systemów oświetlenia
drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny,
Radwanice, Święta Katarzyna, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie na terenie
Gminy Siechnice.

3)

Część 3: Dostawa i montaż 77 szt. kompletnych systemów oświetlenia
drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Święta
Katarzyna, Żerniki Wrocławskie na terenie Gminy Siechnice.
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ZAMAWIAJĄCY
ZATWIERDZIŁ:

Siechnice, ………………….. r. , ………………………………
(podpis)

..............................................................
( data)
DANE WYKONAWCY:
1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów
i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
2.

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………
……….……………...….………...……………………………………

3.

Adres:……………………………………………………………………
..……..……..…....………………………………………………………

4.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
.…………………………………………..……………

5.

Dane teleadresowe na które należy przekazywać
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
e-mail ………………………………………..…

6.

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
………………………………………………………

Oferta

Załącznik nr 1
Do
Burmistrza Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
55 – 011 Siechnice

1. Oferujemy wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa i montaż 177 szt. kompletnych systemów

oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na
części:
1) CZĘŚĆ 1: Dostawa i montaż 40 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego
fotowoltaicznego w miejscowościach: Biestrzyków, Bogusławice, Grodziszów, Kotowice,
Łukaszowice, Ozorzyce, Radomierzyce, Smardzów, Sulimów, Zacharzyce, Zębice na terenie
Gminy Siechnice: za wartość ryczałtową: ….……… zł netto za sztukę + ……. % VAT, razem
brutto: ..…………. zł za 1 sztukę x 40 sztuk, tj. ………….zł brutto (słownie brutto:
…………………………………………………………………………………..…)
2) CZĘŚĆ 2: Dostawa i montaż 60 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego
fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Radwanice, Święta Katarzyna,
Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie na terenie Gminy Siechnice: ….……… zł netto za sztukę
+ ……. % VAT, razem brutto: ..…………. zł za 1 sztukę x 60 sztuk, tj. ………….zł brutto
(słownie brutto: ……………………………………………………………………….…………)
3) CZĘŚĆ 3: Dostawa i montaż 77 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego
fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Święta Katarzyna, Żerniki
Wrocławskie na terenie Gminy Siechnice.: ….……… zł netto za sztukę + ……. % VAT,
razem brutto: ..…………. zł za 1 sztukę x 77 sztuk, tj. ………….zł brutto (słownie brutto:
………………………………………………………………………………….……)

UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną, dwie lub trzy części. Każda
część będzie oceniana oddzielnie.
2. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*.
3. Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji
w miejscu na wpisanie VAT należy wpisać „odwrócone obciążenie”. W załączeniu informacja zawierająca
wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na
fakturze), wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki
i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć zamawiający. Obie wartości ustali zamawiający we
własnym zakresie*.
*Niepotrzebne skreślić.
4. Zgodnie z treścią ogłoszenia, wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest do zrealizowania
wymienionego w ofercie zadania w terminie do 30 listopada 2020 r.
5. Kierownikiem Robót będzie ………………………………….…………………….. (podać imię i nazwisko),
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w
zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
6. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji/rękojmi na przedmiot zamówienia:
W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKU: (wypełnia w takim zakresie w jakim składa ofertę):
6.1. W zakresie Część 1 udziela gwarancji/rękojmi ………….… ** miesięcy, jednak nie mniej niż 36
miesięcy
6.2. W zakresie Część 2 udziela gwarancji/rękojmi ………….… ** miesięcy, jednak nie mniej niż 36
miesięcy
6.3. W zakresie Część 3 udziela gwarancji/rękojmi ………….… ** miesięcy, jednak nie mniej niż 36
miesięcy
**jeżeli będzie brak wpisanego okresu gwarancji/rękojmi, zostanie przyjęta gwarancja 36
miesięcy). W przypadku wydłużenia okresu gwarancji Zamawiający wymaga aby zwiększenie
obejmowało pełne 12-sto miesięczne okresy;
7. W ZAKRESIE KRYTERIUM OCENY OFERT punkty zostaną przyznane w przypadku wpisania więcej
niż 36 miesięcy zgodnie z kryterium oceny ofert - pkt 13 SIWZ).
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8. Warunki płatności: na podstawie faktury po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy wraz z załącznikami.
9. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów przetargowych nie
wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i w załącznikach wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w
trakcie przeprowadzania procedury przetargowej. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie
koszty wykonania zamówienia.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
a) ……………………………………………………………………………………….. ,
b) ……………………………………………………………………………………….. .
część zadania lub część zadania i nazwa podwykonawcy
11. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
12. Oświadczam/y, że akceptuję/emy projekt umowy zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

13. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do:
a) zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego także po upływie
terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże informację o wyborze oferty przed upływem
terminu związania ofertą,
b) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości określonej w projekcie umowy;
c) w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.
14. Informujemy, że przyjęliśmy do wiadomości, jeżeli oferta będzie sprzeczna z ustawą lub specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji powoduje to odrzucenie
oferty. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie będziemy wnosić wobec Zamawiającego żadnych
roszczeń.
15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu2).
Załącznikami do oferty są:
………
………
………

……..….........................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka/pieczątki)
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
2)
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie
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).

