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WSZYSCY

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu
nieograniczonego na dostawę 100 kompletów ekwipunku dla ratowników GOPR
przeznaczonych do użytkowania w trudnych całorocznych warunkach atmosferycznych

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający
dokonuje zmiany treści siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
poprzez wykreślenie w pkt. 3.6 siwz tiret szósty ”Plecaki” zapisu: „w widocznym
miejscu naszyte naszywki „sponsorów”: PZU, PLUS, MERCEDES-BENZ, TATRA,
TAURON (naszywki sponsorów dostarczy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu
umowy)” i odpowiednio w projekcie umowy § 1 ust. 6 lit. f).
Z uwagi
( w załączeniu).

na

powyższe

zostaje

zmieniony

odpowiednio

formularz

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian

Naczelnik GOPR
Jacek Dębicki

oferty

Zał. nr 2
FORMULARZ

OFERTY

_______________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zarząd Główny
34-500 Zakopane
ul. Piłsudskiego 65
NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
______________________________________________________
WYKONAWCA:
lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON

Adres(y) Wykonawcy(ów) nr.
tel. /faks/mail

*

* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności
od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez
indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze
winny zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę 100
kompletów ekwipunku dla ratowników GOPR, składam(y) poniższą ofertę:
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł
( słownie: ……………………………………………………………………… zł)
Na powyższą ceny składają się następujące kwoty:
1) Dostawa 100 kpl ekwipunku:
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł
a) poszczególne ceny jednostkowe:
L.p.
1
2

Nazwa asortymentu
KURTKA Z DZIANINY TYPU
POLARTEC
KURTKA ZEWNĘTRZNA
TRÓJWARSTWOWA

j.m.
szt.
szt.

Jednost. cena
netto

Jednost. cena
brutto

3
4
5
6
7
8
9
10

KURTKA SPECJALISTYCZNA
OCIEPLANA
KURTKA WIATROSZCZELNA
ODDYCHAJĄCA ZADANIOWA
DWUKOLOROWA
KURTKA WIATROSZCZELNA
ODDYCHAJĄCA JEDNOKOLOROWA
SPODNIE ZEWNĘTRZNE
TRÓJWARSTWOWE
SPODNIE LETNIE
SPODNIE WIATROSZCZELNE
ODDYCHAJĄCE
KAMIZELKA WIATROSZCZELNA
ODDYCHAJĄCA
BIELIZNA KOSZULKA Z DŁUGIM
RĘKAWEM

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

11

BIELIZNA KALESONY

szt.

12

KOSZULKA POLO

szt.

13

CZAPKA Z DASZKIEM

szt.

14

CZAPKA ZIMOWA

szt.

15

RĘKAWICZKI ZIMOWE

para

16

BUTY GÓRSKIE

para

17

OCHRANIACZE

para

18

PLECAK GÓRSKI

szt.

19

LATARKA CZOŁÓWKA

szt.

20

RAZEM

kpl

2) usługa zamieszczenia naszywek sponsorów na 100 kurtkach i koszulkach,
dostarczonych przez Zamawiającego (określonych w pkt 3.6 tiret pierwszy,
trzeci siwz)
cena netto:…………………………. zł
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł
cena brutto:…………………………... zł
Przedmiot zamówienia dostarczę w terminie do ….………………………………..
Na przedmiot zamówienia udzielam ……………………… miesięcy gwarancji:
Oświadczam(y), że akceptuję(my)
zatwierdzonej przez zamawiającego.

7-o

dniowy

termin

płatności

faktury

Wadium przetargowe w wysokości ........................................ zostało wniesione
w dniu ..……………….. w formie .........................................................................
Oferta składa się z ….... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr
......................
Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30
dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.
Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.
Oświadczam(y),

iż

powierzam(y)

podwykonawcy(om)

następujący

zakres

rzeczowy*:
…………………………………………….……………….………………………………………………….
………………………………………………………………..……………………………………………….
………………………………………………………..……………………………………………………….
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do
specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia
umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane , w
szczególności innym uczestnikom postępowania
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

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

.......................................................
( podpis i pieczęć imienna lub czytelny
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

