Zał cznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Telefon/fax wykonawcy
Adres e-mail wykonawcy
Przedmiot oferty*
(poda nr cz ci)
Nazwa Szkoły
Cena brutto za jedn godzin lekcyjn
prowadzenia zaj .
Termin wykonania zamówienia
Nazwa i numer konta bankowego wykonawcy
Numer NIP
*nale y wpisa cz

cyfrowo:
słownie:
od dnia zawarcia umowy do 31.01.2013 r.

zamówienia, na która składana jest oferta.

1. Termin wykonania zamówienia:
Zobowi zujemy si do wykonywania zamówienia w terminie, trybie i na zasadach okre lonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie.
2. Warunki płatno ci zgodnie z zapisami SIWZ oraz umow
3. O wiadczamy, e zapoznali my si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrze e oraz zdobyli my konieczne informacje potrzebne do
wła ciwego wykonania zamówienia, w tym zapoznali my si z dokumentacj opisuj c
przedmiot umowy
4. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz oferta na czas wskazany w pkt. 9
SIWZ
5. O wiadczamy, e zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowi zujemy si , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wy ej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
6. Podwykonawcom zamierzamy powierzy wykonanie nast puj cych cz ci zamówienia:
a. wykonanie
.................................................................................................................................
…………………….....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
b. wykonanie
.................................................................................................................................
…………………........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego

………………………., dnia ………

........................................................
(podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Zał cznik Nr 2 do SIWZ
O WIADCZENIE WYKONAWCY
Składaj cy o wiadczenie
Imi ............................................................
Nazwisko.....................................................
Jako przedstawiciel.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
O wiadczam, e zgodnie z przepisami art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówie publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó zm.
1. Jestem uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawnymi
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie , niezb dne do wykonania
przedmiotu zamówienia
3. Posiadam niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowi zanie
innych podmiotów do udost pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
4. Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia
Prawdziwo
powy szych danych potwierdzam własnor cznym
odpowiedzialno ci karnej wynikaj cej z art.233 Kodeksu Karnego.

Miejscowo

.........................................

podpisem

wiadom

Data........................................

..........................................................
podpis i piecz
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Zał cznik nr 3 do SIWZ

O WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST POWANIA

Nazwa wykonawcy:...............................................................................
Adres wykonawcy:................................................................................
Miejscowo

:.............................................. Data:.................................

O wiadczamy,

e nie podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie
publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó zm../

Miejscowo

: ..............................................data ...............................

...........................................................................
(piecz i podpis(y) osoby upowa nionej(ych)
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Zał cznik nr 4 do SIWZ
…..................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

O WIADCZENIE WYKONAWCY

Składaj c ofert w niniejszym post powaniu, o wiadczam, e:
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie - dla
potrzeb niezb dnych do realizacji przedmiotowego zamówienia - zgodnie z ustaw z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. (Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z pó n.
zm.).

Podpisano:
...................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

. . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia ……………………
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Zał cznik nr 5 do SIWZ
.........................
Piecz tka firmy

FORMULARZ DOTYCZ CY PODWYKONAWCÓW
Lp.

Opis udziału podwykonawców
wykonywanych prac

w

wykonywaniu

zamówienia -

zakres

Podpisano:
...................................
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