Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr GSW.271.1.2019

FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

Gminna Spółka Wodna w Grucie
ul. Gruta 244
86 – 330 Mełno
Nawiązując do wszczętego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego, GSW.271.1.2019 na: „Zakup koparko-ładowarki służącej do utrzymania
urządzeń melioracji wodnej”

Dane dotyczące Wykonawcy*:
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………., REGON: ……………………………………………….……..
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:
ul. ………………………….., kod pocztowy: ………………., miejscowość: …………………..,
powiat: ……………………………., województwo: ……………………………..
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Telefon: ……………….., fax: …………………….., e-mail: …………………….@...................
*w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, należy osobno podać dane dotyczące Lidera
oraz Partnera Konsorcjum
Zamówienie wykonamy jako Konsorcjum w skład którego wchodzą (jeżeli dotyczy):
LIDER:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PARTNER:
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
(nazwa firmy wiodącej – Lidera, oraz Partnera/ów/ Konsorcjum)

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena oferty (ryczałtowa)
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
wynosi ............................................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................zł),
w tym podatek 23% VAT w wysokości:........................................................................... zł
(słownie: ................................................................................................................... zł),
cena netto wynosi ……………………………………………………………………………..zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………. zł

2) termin realizacji zamówienia w dniach*: …………….
*termin wykonania winien być określony w dniach i nie może być dłuższy niż 30 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oferty z terminem wykonania dłuższym niż 30
dni kalendarzowe zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3) przedmiotem niniejszej oferty jest dostawa koparko-ładowarki …………………………..
(marka, typ)

4) gwarancja jakości w miesiącach (minimum 12 m-cy):……………………………………….
5) oświadczam/oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
6) oświadczam/oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7) niniejszym informuję/informujemy*, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od ........... do ........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego
postępowania. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8) oświadczam/oświadczamy*, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadził / będzie prowadził*
(niepotrzebne skreślić)** do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. mechanizm odwróconego VAT) zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług
* w przypadku oświadczenia o treści pozytywnej należy:
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wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego,

wskazać wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku.
** w przypadku niedokonania skreślenia Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług
9) wyrażam(y) / nie wyrażam(y)* zgodę na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku niedokonania skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wyraża zgody
na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: .....................................
.....................................................................................................................,
* dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką
11) oświadczam/oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które
zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12) oświadczam/oświadczamy*, iż nasze przedsiębiorstwo należy do następującej kategorii (należy
zakreślić odpowiednie pole):





Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
zatrudniam powyżej 250 osób

Przyjęto następujące definicje:
 mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót
nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót
nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro,
 średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót
nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
13) załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
...
…

14) osoba do kontaktu
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imię i nazwisko..........................................................................................
tel./fax:........................................./.................................................
e-mail:.......................................................................................................
15) Parametry koparki
/proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedź potwierdzającą posiadanie wyszczególnionych
parametrów – brak znaku X oznacza brak danego parametru technicznego
oraz uzupełnić wykropkowane miejsca - wpisać informację o parametrze/
L.p.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Parametry koparki:
Model……………………………………………..
Rok produkcji …………………………………….. r.
Koparko-ładowarka kołowa dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu
Drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz.1990) oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi
Masa eksploatacyjna maszyny ………………………….. kg
Długość transportowa maszyny ………………………….. m

7.

Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto ……. kW, bez filtra cząstek stałych DPF
Spełnia normy emisji spalin Tier 4F

8.

Pojemność silnika …………. (w litrach)

9.

Napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś

10.

Koła jezdne: przednie i tylne równe w rozmiarze ……………..

11.

Przednia oś wychylna, przednie i tylne koła skrętne

12.

Minimum dwa tryby pracy zawieszenia – przednia oś skrętna, obie osie skrętne

13.

Średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 10 m
Skrzynia biegów maszyny manualna lub półautomatyczna przełączana pod
obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył;
Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry,
samoregulujący się
System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego
do bieżącego zapotrzebowania

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności ……..…. litr/min i ciśnienie robocze
……… bar
Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie
Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser
Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej
ROPS i FOPS

21.

Klimatyzacja

22.

Poziom hałasu w kabinie ……….. dB

23.

Zbiornik paliwa o pojemności ………………. litrów

24.

Koparko – ładowarka wyposażona w system satelitarny GPS z opłaconym
abonamentem na okres minimum 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do
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zamawiającego
25.

System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji
łyżki ładowarkowej

26.

Dwie łyżki koparkowe montowane na szybkozłącze:
1) o szerokości ……………………… mm,
2) o szerokości……………………….. mm.

27.

Łyżka skarpowa uchylna montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości ………………………
mm,

28.

Instalacja hydrauliczna do obsługi uchylnej łyżki skarpowej

29.

Posiada układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania

31.

Łyżka ładowarkowa z widłami do palet, dzielona (otwierana) wielofunkcyjna: 6 w
1 -możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i
wyrównywania
Pojemność łyżki ładowarki ……. m 3, szerokość łyżki …….. m

32.

Maksymalna wysokość załadunku mierzona do sworznia obrotu przedniej łyżki ……. m

30.

33.
34.

Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej ………….kg
System przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego

35.

Szybkozłącze koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym

36.

Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)

37.

Głębokość kopania ………………….. m

38.

Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) ……………. kg

39.

Siła skrawania na łyżce koparkowej………… kN
Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) …………………. m

40.
41.

Radio, immobiliser oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta
ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu
części zamiennych

Do oferty należy dołączyć prospekt reklamowy i specyfikację techniczną zawierające dane
techniczne oferowanej koparko–ładowarki zgodnie z niniejszym Załącznikiem.
………… , dnia …………..

……………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
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