Sąsiedzi w działaniu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
tel./fax: 87 428 30 21
www.zseii.edu.pl
sekretariat@gizycko.edu.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa
urządzeń i narzędzi warsztatu samochodowego oraz mechatronicznych
zestawów dydaktycznych”.
1. Zamawiający:
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN
ul. Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
2. Oferta złożona przez:
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………
Siedziba:

………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………
Numer telefonu:

…………………………………………………………………………………

Numer faksu:

…………………………………………………………………………………

NIP / PESEL:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie)

……………………………………………………………………………………………………………
(adres)
Oferuję/emy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w rozdziale nr 3
i 4 SIWZ urządzenia o podanych niżej parametrach:
Zamawiający prosi o czytelne wypełnienie wszystkie wskazanych pól oraz o załączenie kart katalogowych

1.1. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR I- Urządzenia i narzędzia warsztatu
samochodowego*
L.P.
Urządzenie
Cena brutto
1
2
3
1.

2.
3.

Podnośnik synchroniczny samochodu
…………………………………………
(wpisać nazwę producenta, model)
Wyważarka komputerowa
……………………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
Montażownica automatyczna
……………………………………………………
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4.

5.

6.

wpisać nazwę producenta, model
Urządzenie do ustawiania świateł z podwójnym
laserowym pozycjonerem
……………………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi
……………………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
Stół warsztatowy……………………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
RAZEM

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia opisanego w części nr 1
(wraz z podatkiem VAT) w wysokości:................. zł słownie złotych: .....................
1.2. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2- Mechatroniczne zestawy dydaktyczne
*
L.P.
Urządzenie
Cena brutto
ogółem
(kolumna 3 x
kolumna 4)
1.
2
5.
Zestaw panelowy - Oświetlenie pojazdu
1.
samochodowego
………………………………………
(wpisać nazwę producenta, model).
2.
Zestaw panelowy- Układy zapłonowe
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
3.
Zestaw panelowy - Sensoryka systemów pojazdowych
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
4.
Zestaw panelowy - Aktoryka systemów pojazdowych
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
5.
Zestaw panelowy. Podstawy elektroniki i elektrotechniki
pojazdowej
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
6.
Układy kierownicze
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
7.
Skrzynia przekładniowa ręczna
…………………………………………
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8.
9.

10.

11.
12

wpisać nazwę producenta, model
Silnik benzynowy rzędowy na stojaku obrotowym
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
Silnik wysokoprężny ZS na stojaku obrotowym
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
Dwuobwodowy układ hamulcowy
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
System bezpieczeństwa biernego
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model
Stanowisko testowania alternatorów.
…………………………………………
wpisać nazwę producenta, model

RAZEM
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia opisanego w części nr 2 (wraz z
podatkiem Vat) w wysokości: .............. zł słownie złotych: ……………………………………
* Wypełnić tylko tę część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.
Oświadczam(y), że:
 zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz ze Wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w
nich zawarte,
 akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego
wraz z dokumentacją wyszczególnioną we wzorze umowy (załącznik nr 3a do
SIWZ, § 1 ).
 uważam(y) się za związanym ofertą na czas wskazany w SIWZ,
 w przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w
miejscu
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 przedmiot zamówienia zamierzam(y) wykonać sam/przewiduję powierzyć
częściowo podwykonawcom w następującym zakresie:*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*) niepotrzebne skreślić


W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.



W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia,
zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w rozdziale 15.
pkt od 2 do 5 specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia
przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy.
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Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:
…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………….. fax. ………………………………………….
Oferta zawiera następujące załączniki:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
(data)

………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

………………………………………………………………
Pieczęć firmy

Projekt „Motoryzacyjna współpraca w edukacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program
Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”

Sąsiedzi w działaniu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
tel./fax: 87 428 30 21
www.zseii.edu.pl
sekretariat@gizycko.edu.pl

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Niniejszym oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w
SIWZ, dotyczące w szczególności:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………………… 2014 r.
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2a do SIWZ

……………………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y)
wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w siwz.

………………………………………………… 2014 r.
(miejscowość, data)

…………………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2b do SIWZ
……………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BĄDŹ
INFORMACJA, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,
ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY

Oświadczam/y, że należę/nie należę 1 do grupy kapitałowej…………………………………………..2 w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr
50, poz. 331 ze zm.), o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 26 ust. 2d ustawy 3

Lp. Nazwa podmiotu

Adres

1.
2.
3.
…

…………………………………………………2014
(miejscowość, data)
………………………………………..………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

1.
2.
3.

Niepotrzebne skreślić
Podać pełną nazwę grupy kapitałowej
Tabelę wypełnić tylko w przypadku, jeśli wykonawca wpisze, że należy do grupy
kapitałowej
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW UMOWY

Składając
nieograniczonego

ofertę
w
postępowaniu
prowadzonym
w
trybie
przetargu
pn. „Dostawa urządzeń i
narzędzi
warsztatu
samochodowego oraz mechatronicznych zestawów dydaktycznych”
oświadczam(y), że akceptuję(emy) treść umowy, projekt której zawiera Załącznik Nr 3a
do SIWZ.

………………………………………………… 2014 r.
(miejscowość, data)

………………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3a do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ……
Na wykonanie zadania pn. „Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatu samochodowego
oraz mechatronicznych zestawów dydaktycznych” w ramach projektu „Motoryzacyjna
współpraca w edukacji” jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna
Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”
Zawarta w dniu ……………………..r. w Giżycku pomiędzy:
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN
ul. Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
NIP……………………………..
reprezentowanym przez:
Henryka Kondratowicza– dyrektora
Zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………
……………………………..
……………………………..
Zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń i
narzędzi
warsztatu
samochodowego
oraz
mechatronicznych
zestawów
dydaktycznych”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na potrzeby realizacji projektu
„Motoryzacyjna współpraca w edukacji” jest współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażany w ramach Celu 3: Europejska
Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” strony
zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia danej części) do Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych im. KEN, ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
Zamówienie obejmuje również wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne do
prawidłowego wykonania dostawy, takich jak pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.
Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane,
wolne od wad i usterek.
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Wykonawca przekaże w terminie wskazanym w § 2 urządzenia oraz wszelkie karty
gwarancyjne i instrukcje na podstawie protokołu dostawy sporządzonego przez
Zamawiającego.
§2
Termin dostawy
Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w terminie do: ……………………..
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie dostawy, o której mowa w §1 strony ustalają wysokość wynagrodzenia
na kwotę ………………………………….. brutto (słownie zł: …………………………………………………..).
2. Za realizację dostawy, o której mowa w §1 Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy
podane na fakturze, wynagrodzenie w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę.
1.
Płatność za wykonanie zamówienia zrealizowana będzie na podstawie dostarczonej
przez Wykonawcę faktury/rachunku oraz podstawie podpisanego przez
Zamawiającego protokołu dostawy, oraz gdy część zamówienia została wykonana
przez
podwykonawców,
dowód
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
podwykonawcom wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców, że płatności
za wykonane przez nich usługi zostały dokonane przez Wykonawcę (protokoły
dostawy muszą być sporządzone wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego).
2.
Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja
wszystkich ustaleń zawartych w niniejszej umowie.
3.
Termin płatności wynosi 21 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.
4.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego
podwykonawcy,
który
zawarł
zaakceptowaną
przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty przez wykonawcę niniejszego zamówienia.
5.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy.
6.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez
Zamawiającego informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy.
7.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 7,
Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy
w
przypadku
istnienia
zasadniczej
wątpliwości
zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, zamawiający
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie stanowić
podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy w przez Zamawiającego.
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
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10.

11.
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2.
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§4
Podwykonawcy
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
W przypadku umów, o których mowa w pkt 1, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
Postanowienia wymienione w pkt 2-3 będą stosowane odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§5
Inne postanowienia
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnymi dla danej
części zamówienia.
W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§6
Kary umowne
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto
przysługującego Wykonawcy za realizację niniejszego zamówienia, o którym mowa
w § 3.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3% łącznego
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację niniejszego
zamówienia, o którym mowa w § 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
brutto przysługującego Wykonawcy za realizację niniejszego zamówienia, o którym
mowa w § 3.
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody w związku z nie wykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych,
niezależnie od zastrzeżonych w treści niniejszej umowy kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Naliczenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
Odstąpienie od umowy
Za powody uzasadniające rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy w szczególności uznać należy:
1. opóźnienie w realizacji dostawy wynoszące więcej niż 14 dni kalendarzowe,
2. dwukrotne dostarczenie artykułów niezgodnych ze specyfikacją zamówienia,
skutkujące nie odebraniem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
całości lub części zamówienia,
3. brak reakcji wynoszący więcej niż 7 dni na zgłoszenie reklamacji.
§8
Warunki gwarancji na urządzenia
1. Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania urządzeń opisanych szczegółowo
w rozdziale nr 4 SIWZ w okresie wskazanym przez producenta.
2. Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez
Zamawiającego osoby.
3. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w
dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu i kończący się w dniu
naprawy bądź wymiany.
4. Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może
nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.
5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku,
gdy konieczna będzie naprawa sprzętu w serwisie. Wykonawca zobowiązuję się
odebrać uszkodzony sprzęt, a po naprawie dostarczyć go do miejsca użytkowania na
własny koszt i ryzyko.
6. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie
obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w
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okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i
zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń
gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę
lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.
7. Wszelkie części wymieniane w trakcie naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub
Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części
podlegających wymianie.
8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem
uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.
9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia
oraz jej przynależności.
§9
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody w związku z nie wykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od
zastrzeżonych w treści niniejszej umowy kar umownych.
§ 10
Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą
polubownie, rozstrzygać będą właściwe sądy.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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