Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sprawa nr 14/ZP/2020

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

Nazwa Wykonawcy _______________________________________________________________________
Adres Wykonawcy ________________________________________________________________________
REGON: __________________________________

NIP: ____________________________________

Telefon ___________________________________

Telefax __________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

FORMULARZ OFERTY
Morski Oddział Straży Granicznej
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego
na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej – umowy
jednoroczne, składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego
wykonania zamówienia.
Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami i zobowiązujemy się wprowadzić
je do treści zawieranej umowy. Akceptujemy warunki płatności, o których mowa w rozdziale 8 pkt 8.2.
ppkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następujące ceny (w podanych cenach ujęto
wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia):
UWAGA! Przed dokonaniem wyceny należy zapoznać się z wymaganym sposobem obliczenia ceny
oferty opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do:
Część nr I - Placówka Straży Granicznej Krynica Morska ul. Wojska Polskiego 1.
Cena brutto części nr I _____________________ zł.
Część nr II - Obiekt Straży Granicznej w Starej Pasłęce 9; 14-500 Nowa Pasłęka.
Cena brutto części nr II _____________________ zł.
Część nr III - Baza dla statków powietrznych w Gdańsku-Rębiechowie ul. Szybowcowa 31B.
Cena brutto części nr III _____________________ zł.
Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części _________ zamówienia
zamierzamy powierzyć podwykonawcy:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy. W razie braku wpisu Zamawiający
uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)
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Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści Specyfikacji.
Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić ma rachunek bankowy:
______________________________________________________________________________________________

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? *

Oświadczamy, że*:
wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
jemy danych osobowych innych, niż bezpośrednio nas dotyczące lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
**

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale 3 pkt 3.4. Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

_____________, dnia ____.____.2020 r.
Podpisano ______________________________________
(podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* zaznaczyć odpowiednie
** 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)
1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO;
2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;
3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia średniorocznie
mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EURO.
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_______________________________
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”

Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej
– umowy jednoroczne, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu
z

udziału

w

postępowaniu

na

podstawie

przesłanek

wymienionych

w

art.

24

ust.

1

pkt 12-22 Ustawy.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

UWAGA:
Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska lub
pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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_______________________________
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej
– umowy jednoroczne, oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

UWAGA:
Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska lub
pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o zawarciu umowy generalnej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
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_______________________________
Oznaczenie Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o zawarciu umowy generalnej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej – umowy
jednoroczne oświadczam, że podmiot, którego reprezentuję, zawarł umowę generalną z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego

(OSD)

na

na

obszarze,

na

świadczenie

którym

znajduje

usług
się

dystrybucji
miejsce

dla

przedsiębiorców

dostarczania

energii

odpowiednio
elektrycznej,

tj. z:
__________________________________________________________________________________
(należy podać nazwę Operatora / Operatorów Systemu Dystrybucyjnego – OSD)
Oświadczam,

że

umowa

generalna

z

Operatorem

Systemu

Dystrybucyjnego

(OSD),

o której mowa w niniejszym oświadczeniu, obowiązuje w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

UWAGA:
Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska lub
pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).

