Załącznika nr 1

………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć nagłówkowa)

FORMULARZ CENOWY
na dostawę opału
1.

Oferowane ceny brutto dla Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie:

(zł / tona) – dwa miejsca po przecinku np. 0,00 zł
Lp.

Towar

1.

Węgiel kamienny orzech II

2.

Węgiel sortyment miał

Cena brutto (zł/ tonę)

2. Przedstawione ceny zawierają wszystkie koszty i stanowią cenę końcową.
3. Załadunek, dostawa, rozładunek na koszt Oferenta.
4. Dostawy realizowane będą w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.
5. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności.
6. Oświadczamy, że:
-

w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy odpowiadamy za jego i
ich dostawy jak za własne,

-

posiadamy konieczną wiedzę do zrealizowania dostaw,

-

uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany

-

akceptujemy projekt umowy bez zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie z art. 24.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Informacja o podwykonawcach
4. Aktualny (tj. wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Zaakceptowany wzór umowy.

………………………………………
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do Formularza cenowego

..........................dnia........................
…………………………
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
oświadczam co następuje:

1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK

........................................................
podpisy osób uprawnionych
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Załącznik Nr 3 do SWZ
Załącznik nr 2 do Formularza cenowego

..........................dnia........................
…………………………
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE

o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę opału do Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie”
Firma (nazwa, adres):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
oświadczam co następuje:
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK
...........................................

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

miejscowość, data
upoważnionej

podpis

osoby

Art. 24 :
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-go;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 3 do Formularza cenowego

..........................dnia........................
…………………………
pieczęć Wykonawcy

Informacja o podwykonawcach
Dotyczy/ nie dotyczy*

Opis
części
zamówienia
podwykonawcom

powierzonej

% wartość
powierzonej
zamówienia

brutto
części

* nie potrzebne skreślić

................................................................
podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2 do oferty
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……….2010 roku w Pleszewie pomiędzy:
Zespołem Szkół Publicznych w Kowalewie z siedzibą: ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300
Pleszew, NIP 617-20-17-521, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
– Pawła Jakubowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie
a firmą:
…………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą: ……………………………….………………………………………………………
NIP ………………………………………………………
zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez:
- ………………………………………………………
- o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy
w postępowaniu (znak sprawy ZSPK . 341 - 1 / 2010).
§2
1. Przedmiotem umowy są systematyczne dostawy: węgla kamiennego i miału węglowego
w szacowanej ilości:
1) węgiel kamienny – ok. 12 ton,
2) miał węglowy – ok. 350 ton.
2. Strony ustalają ceny brutto loco Zamawiający:
1) węgiel kamienny - ……… zł/ tona,
2) miał węglowy - ……… zł/ tona.
3. Towar charakteryzuje się następującymi parametrami:
1) węgiel kamienny orzech II, typ 32.1, uziarnienie 25-50, wartość opałowa 29000KJ/kg,
klasa podstawowa 2-10-06, zawartość popiołu do 10 %, zawartość siarki do 0,6%,
2) węgiel sortyment miał, typ 32.1, uziarnienie0-20, wartość opałowa 23 D KJ/kg, klasa
podstawowa 22000-23999, zawartość popiołu do 24%, zawartość siarki do 0,6%.
4. Ceny towarów są stałe na czas trwania umowy.
5. Czas trwania umowy: do 30.04.2011 r. lub do wyczerpania szacowanej ilości zamówienia.
6. Dostawca zapewnia ciągłe zaopatrzenie w towary wymienione w § 2.
§3
1. Dostawca gwarantuje odpowiednią jakość towaru.
2. Dostawy, załadunek i rozładunek następują staraniem i na koszt Dostawcy.
3. Zamówienia zgłaszane są telefonicznie, a czas realizacji zamówienia maksymalnie do 24
godzin od chwili zgłoszenia zamówienia.
4. Odbiór ilościowy następuje w obecności pracownika Zamawiającego i polega na
zważeniu dostawy.
5. Odbiór dostawy poświadczony jest podpisem pracownika Zamawiającego na dokumencie
wydania Dostawcy.
§4
Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
przelewem bankowym na konto Dostawcy.
§5
1. W przypadku reklamacji jakości towarów, Zamawiający natychmiast poinformuje
Dostawcę o swoich zastrzeżeniach.
2. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości towarów Zamawiający wystąpi do
niezależnego laboratorium o zbadanie, czy dostarczony towar odpowiada parametrom
określonym w § 2 ust. 3, negatywne orzeczenie będzie podstawą do zwrotu dostarczonego
-5-

towaru na koszt Dostawcy i obciążenia go kosztami ekspertyzy. W przypadku
niedostarczenia towaru o parametrach zgodnych z § 2 ust. 3, będzie podstawą do
zerwania umowy i naliczenia kar umownych.
3. Strony postanawiają, że:
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny netto za
każdy dzień zwłoki,
2) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Dostawcy w wysokości 5%
wartości wynagrodzenia netto,
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy:
1) odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie wartości wynagrodzenia
z winy Zamawiającego,
2) karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia, netto.
§6
1. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie, a postępowanie sądowe traktować będą jako ostateczność.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 10
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Dostawcy, dwa dla Zamawiającego.

Akceptujemy umowę bez zastrzeżeń:
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