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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OFERTA 
 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego  zamówienia na dostawę trumien oferujemy wykonanie 

zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na 

następujących warunkach: 

 

1. Trumny w przedstawionym standardzie wykonamy za cenę brutto: ........................... zł  

(słownie: ............................................................................................................................. zł) 

w tym kwota netto bez podatku VAT: ............................................................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................................. zł) 

ustalono w oparciu o następujące składniki cenotwórcze: 

· robocizna    - .............................  

· koszty zakupu materiałów  - .............................. 

· koszty ogólne    - .............................. 

· zysk      - .............................. 

· materiały             - .............................. 

 
2. Charakterystyka trumien: trumny powinny być wykonane z suszonego drewna, 

wyposażone w niezbędne okucia tj.: uchwyty do noszenia trumny i wkręty ozdobne do 

przykręcenia wieka trumny, lakierowane, bez pęknięć i ubytków w swej strukturze, 

pomalowane podkładem i lakierem, ostatnia warstwa lakieru polerowana, trumny 

powinny być wybite w środku białym materiałem atłasowym z dołączoną białą 

poduszką, do każdej trumny powinien być dołączony krzyż luzem. Pełna 

charakterystyka znajduje się w SIWZ. 

3. Proponuję ........... dniowy termin płatności od dnia przyjęcia faktury. 

4. Zamówienie na trumny nietypowe wykonamy w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego, tj. 24 godzin. 

5. Uzupełnienia ekspozycji i dostawę pozostałych trumien realizował będę w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego, tj. 3 dni. 

6. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

7. Przyjmujemy wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj.: sukcesywnie, wg 

potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego od drugiego dnia po podpisaniu umowy do 
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dnia ……. 11. 2016 r., dostawy realizowane w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

zgłoszenia telefonicznego. 

8. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w treści SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że: 

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym projektem 

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje 

potrzebne do wykonywania zamówienia; 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. jedn. 

Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): 

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac i czynności, 

3) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 
4) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia, 
5) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o 

zamówieniach publicznych; 
· wadium zostało przez nas wniesione w formie......................................................... na  

zasadach określonych w specyfikacji; 

· do wykonania zamówienia użyjemy nie* mniej niż 50%  surowców i produktów 

krajowych; 

· wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 

cała oferta składa się z ................ stron. 

6. Nie mogą być udostępnione innym oferentom stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

informacje dot. : ........................................................................................................................ 

7. Załącznikami do nin. oferty są: 

1) Odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej z właściwego dla oferenta urzędu gminy lub inne zaświadczenie 

zawierające aktualne dane o oferencie potwierdzające jego uprawnienie do 

występowania w obrocie prawnym, określające przedmiot działalności oraz wskazujące 

osoby uprawnione do dokonywania w imieniu oferenta czynności prawnych. 
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2) Zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem 

złożenia oferty): właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego organu ZUS 

potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wynikającym z art. 19 ust. 1 pkt. 

4-5 ustawy (Sąd Okręgowy, 80-958 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34). 

(wystawione nie wcześniej niż w m-cu czerwcu 2014 r.) 

4) Dowód wniesienia wadium. 

5) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych. 

6) Opis, fotografie, foldery wskazujące na proponowany asortyment i jakość trumien. 

7) Opis sposobu obsługi ekspozycji w pomieszczeniach Spółki. 

8) Prowadzenie działalności co najmniej 10 lat. 

 

UWAGA:  dokumenty wymienione w pkt. 1 - 4 mogą być przedstawione w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych do składania 

oświadczeń woli przedstawicieli oferenta lub osoby przez nie upełnomocnione. 

 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są złożyć oświadczenia: o 

preferencjach krajowych i z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (zawarte w 

formularzu Oferty) oraz dokumenty wymienione w pkt. 1 – 4 i 6 – 9 każdy od siebie oraz 

umowę konsorcjum lub spółki cywilnej. 

 

 

 

 

 
..................................dnia ........................                           .................................................................. 
                                                                                      /podpis upoważnionego przedstawiciela  
                                                                                             Wykonawcy i pieczęć imienna/ 
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