  Załącznik nr 1
       do specyfikacji
26/TZ-1/09/13
	
O  F  E  R  T  A



Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki”

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 
cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: ................................................................................. [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………................. [PLN]
	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

zobowiązuję się realizować zadanie w terminie do: 18.12.2013r.
zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia,
akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury,
wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości 3 000 zł zostało [złożone w kasie w formie ……………………………………………] / [przelane na konto zamawiającego] Wykonawca skreśla niepotrzebne. ,
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 7,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] Wykonawca skreśla niepotrzebne.,
	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej i skreśla pkt.13
	Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] Wykonawca usuwa niepotrzebne.: 

l.p.
Nazwa części zamówienia 











OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data













           	







































  Załącznik nr 2
     do specyfikacji
26/TZ-1/09/13

  
	                		



              	

OŚWIADCZENIE
 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 



Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki”

dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku. 

oświadczamy, że:

posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy;
		


PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data




























Załącznik nr 3
     do specyfikacji
26/TZ-1/09/13

OŚWIADCZENIE
 



Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:


„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki”

dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku. 

oświadczam, że:

nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.		




PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data















Załącznik nr 4
     do specyfikacji
26/TZ-1/09/13





OŚWIADCZENIE
 


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki”

dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku. 
     
oświadczam, że:

zapoznałem się z projektem umowy będącym załącznikiem nr  7 do SIWZ i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do podpisania umowy na niniejszych warunkach.		




PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data


































Załącznik nr 5
     do specyfikacji
26/TZ-1/09/13




WYKAZ DOSTAW
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:


„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki”

dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku, przedstawiamy poniżej wykaz:
L.p.




Nazwa dostawy
Przedmiot dostawy wraz z krótkim jej opisem
Data wykonania
Wartość netto dostawy
Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
Nazwa Generalnego  Wykonawcy ( w przypadku realizacji zamówienia jako podwykonawca)
Uwagi



początek (data)
zakończenie (data)




1.








2.








3.









UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że dostawy zostały wykonane należycie, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy.

PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data



























Załącznik nr 6
     do specyfikacji
26/TZ-1/09/13


WYKAZ PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH URZĄDZENIA



„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki”
Lp.
Wymagany parametr
Oferowany parametr
1.
Nazwa producenta 

2.
masa robocza: min 2600 kg, max 2800 kg;

3.
szerokość robocza max 1450 mm;

4.
moc silnika min 20 KM z układem paliwowym zbudowanym w oparciu o tradycyjną pompę wtryskową i wtryskiwacze;

5.
maksymalna głębokość kopania nie mniejsza niż 2600 mm;

6.
zasięg maksymalny minimum 4500 mm;

7.
możliwość kopania przy krawędzi zewnętrznej gąsienic, równolegle do linii maszyny [TAK/NIE];

8.
udźwig na maksymalnym zasięgu i obrocie bocznym 900 nie mniejszy niż 250 kg (liczone na poziomie gruntu). Możliwość ustawienia w odległości pomiędzy 2,0 a 2,5 m od środka obrotu maszyny prefabrykatów betonowych typu kręgi betonowe, pokrywy o masie nie mniejszej niż 600 kg;
 [TAK/NIE];

9.
siła kopiąca na ramieniu nie mniejsza niż 1450 kgf;

10.
siła kopiąca na łyżce koparkowej nie mniejsza niż 2450 kgf;

11.
średnica zawracania z urobkiem w łyżce nie większa niż 2400 mm, jako przestrzeń niezbędna na pełny obrót koparki z urobkiem – jeśli maszyna pracuje pomiędzy pionowymi ścianami;

12.
układ napędowy wyposażony w minimum 2 prędkości jazdy, przy czym prędkość transportowa minimum 3,8 km/h [TAK/NIE];

13.
maszyna wyposażona w gumowe gąsienice o asymetrycznym bieżniku [TAK/NIE];

14.
prześwit pod ramą maszyny nie niższy niż 320 mm;

15.
maszyna musi być wyposażona w lemiesz spycharkowy sterowany hydraulicznie [TAK/NIE];

16.
poziom hałasu na zewnątrz max 93dB;




Do opisu Wykonawca winien dostarczyć instrukcje obsługi zawierającą co najmniej:
	Opis urządzenia.
	Rysunki, zdjęcia, dokumentacja techniczno - ruchowa i inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków.



PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i data














