Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

………………………………
………………………………
pełna nazwa i adres Wykonawcy

………………………………
nr telefonu

………………………………
nr telefonu komórkowego

………………………………
nr faxu

………………………………
adres e-mail

………………………………
adres skrzynki ePUAP

OFERTA
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
działając w imieniu1 ……………………………………………………………………………… i na
rzecz2 …………………………………………………………………………………………………..
z

siedzibą

w

………………………………………………………………………………………

zarejestrowanego (ej) w ……………………………pod numerem…………………………….
NIP ……………………………………… REGON/PESEL* ………………………………………
numer rachunku bankowego …………………………………………………………………………
w banku …………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup maszyn i urządzeń dla
ZST w Kolnie – dostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej,
pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni obróbki
mechanicznej materiału, pracowni obróbki ręcznej materiałów i wykonywania
połączeń elementów oraz pracowni do obróbki cieplnej i obróbki plastycznej, składam
niniejszą ofertę:
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za:
łączną cenę brutto ……………………,…… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………… złotych),
w tym …… % podatek VAT ………………,…… zł

1

Należy określić, w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy
* niepotrzebne skreślić
2

(słownie: …………………………………………………………………………………… złotych)
cenę netto: …………………,…… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………… złotych)
Podane w ofercie ceny nie będą podlegały zmianie i waloryzacji. Podane ceny zawierają
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia
według opisu podanego w SIWZ.
SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE KOSZTÓW:
Nazwa przedmiotu
zamówienia

Typ/model/producent

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość

Łączna wartość
brutto

PRACOWNIA TECHNOLOGII MECHANICZNEJ/PRACOWNIA TECHNOLOGII:
Komputer z monitorem
Projektor multimedialny
Drukarka +skaner
Ekran projekcyjny
Twardościomierz Brinella
Twardościomierz
Rockwella
Płyta pomiarowa
Suwmiarka uniwersalna
Mikrometr do pomiarów
zewnętrznych
Mikrometr do pomiarów
wewnętrznych
Kątomierze
Kątownik
Promieniomierz
Sprawdzian grzebieniowy
do gwintów
Szczelinomierz
Liniał
Czujnik zegarowy
Płytki wzorcowe
Sprawdziany dwugraniczne
Średnicówka
Głębokościomierz
mikrometryczny
Narzędzia do montażu
Narzędzia ślusarskie
Mikroskop warsztatowy
Stabilizowany zasilacz
laboratoryjny
Wskaźnik kolejności faz
Autotransformator 1 fazowy
Rezystory dekadowe
Rezystory nastawcze
Kondensatory dekadowe
Amperomierz cęgowy AC
Cewki dekadowe
Lutownica oporowa
Stacja lutownicza
Miernik rezystancji izolacji

1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

2

Mostek pomiarowy
Thomsona
Mostek pomiarowy
Wheatstone’a
Mostek pomiarowy RLC
Amperomierz AC

1
1
1
1

PRACOWNIA PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE:
Ekran projekcyjny
Drukarka +skaner
Tokarka numeryczna CNC
z kompletem wyposażenia
Centrum tokarskie CNC
z kompletem wyposażenia
Pionowe 5-osiowe
frezarskie centrum
obróbcze CNC
dydaktyczno – produkcyjne
z kompletem wyposażenia
Oprogramowanie
dydaktyczne do
programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie
w zakresie toczenia
i frezowania oraz do
tworzenia rysunków
CAD/CAM i przetwarzania
rysunków na programy
maszynowe dla tokarek
i frezarek

1
1
1
1

1

1

PRACOWNIA OBRÓBKI MECHANICZNEJ MATERIAŁU:
Obrabiarka do metalu
(tokarki uniwersalne
z odczytem cyfrowym
z wyposażeniem)
Obrabiarka do metalu
(frezarka uniwersalna
z odczytem cyfrowym)
z wyposażeniem
Szlifierki do płaszczyzn
Szlifierka narzędziowa- do
otworów, wałków, stożków,
powierzchni płaskich
Obrabiarka do metalu
(tokarki uniwersalne
z odczytem cyfrowym
z wyposażeniem)
Obrabiarka do metalu
(frezarka uniwersalna
z odczytem cyfrowym)
Obrabiarka do metalu
(frezarka uniwersalna
z odczytem cyfrowym)
Imadło maszynowe
obrotowe 200mm
Stół ślusarski z imadłami
Imadło dwudzielne
maszynowe 200mm
Imadło maszynowe
precyzyjne 125 mm

2

1

1
1

2

1

2
4
2
1
1
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PRACOWNIA OBRÓBKI RĘCZNEJ MATERIAŁÓW I WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW:
Zestaw komputerowy
Projektor multimedialny
Ekran projekcyjny
Drukarka +skaner
Suwmiarka uniwersalna
Mikrometry do pomiarów
zewnętrznych
Mikrometry do pomiarów
wewnętrznych
Kątomierze
Promieniomierz
Sprawdzian grzebieniowy
do gwintów
Czujnik zegarowy,
dźwigniowy, elektroniczny
Płytki wzorcowe
Sprawdziany dwugraniczne
Średnicówka
Głębokościomierz
mikrometryczny
Gwintowniki z oprawką
Narzynki z oprawką
Stół ślusarski
Płyta traserska
Stół montażowy
Szlifierka ostrzałka
Nożyce dźwigniowe ręczne
do cięcia blach
Prasa ręczna
Zestaw narzędzi
ślusarskich
Narzędzia i przyrządy do
wykonywania połączeń
nitowanych
Praski montażowe
Prasa mimośrodowa lub
hydrauliczna
Zestaw narzędzi
monterskich
Zaginarka do rur
Zaginarka do blachy
Piła do cięcia metali
Wiertarka stołowa
Wiertarka kadłubowa
(słupowa)
Lutownica
Zgrzewarka elektryczna
Zaciski (zwornice)
Stanowisko do spawania
elektrodą otuloną
Urządzenie do
oczyszczania sprężonym
powietrzem

1
1
1
1
4
3
3
2
1
1
1
1
16
1
1
1
1
5
5
10
1
2
2
10
1
1
1
10
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

PRACOWNIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ I OBRÓBKI PLASTYCZNEJ:
Piec elektryczny
Wanna hartownicza

1
1

4

Palenisko kowalskie
Kleszcze kowalskie
Młotki kowalskie
Przecinaki, przebijaki
kowalskie
Tabele barw żarzenia i
barw nalotowych

1
1
5
6
1

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Oświadczam, że dostarczone wyposażenie będzie zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w SIWZ.
Oferuję realizację zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15 marca 2021 r.
Udzielam3:
36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia
odbioru końcowego.
48-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia
odbioru końcowego.
60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia
odbioru końcowego
Jestem / nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą.
Informuję, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Rodzaj towaru/usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):
……………………………………………………………………………………………………………
Wartość ww. towarów usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: ………PLN
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
Nie zamierzam3
Zamierzam3 powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę jednocześnie podać firmy podwykonawców)

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.

Zaznaczyć odpowiedni kwadrat
* niepotrzebne skreślić
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5

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część, są:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………

………………, dnia ………………

Uwaga: formularz ofertowy winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

4

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)
* 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)
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