Nr postępowania: DZP1/ZP/10/2022
 Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy bez negocjacji)
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Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz oferty



                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  RUDNO Sp. z o.o.
		Siedziba Spółki: Rudno 17, 14 – 100 Ostróda;
Biuro: ul. Czarnieckiego 28, 14 – 100 Ostróda




FORMULARZ OFERTY


Ja/my* niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

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

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

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia)

Adres: ………………………………………

……………………………………………….

………………………………………………

Kraj ……………………………………

REGON …….………………………………..

NIP: ………………………………….

TEL. …………………….………………………



adres e-mail:……………………………………

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)


Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE*

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę używanego samochodu z zabudową hakową rok produkcji: 2011 i młodsze(dalej: Samochód HAK)

SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ
za kwotę:

Cena  netto: ................................................... zł;
( słownie ………………………………………………..)
stawka podatku VAT ....................... %
cena brutto:  ........................................ zł.
( słownie ………………………………………………….)


OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.01.2023r 

	Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi** /z pomocą podwykonawców**, którym       powierzymy do wykonania:

a/	………………………………………...........................................................................
b/	…………………………………………………………………………………………
(Zakres oraz nazwa i adres podwykonawcy)


OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**


	Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślił)prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj)towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadził do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT


Lp
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego
Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT






(Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)



SKŁADAMY ofertę na _________ stronach.


OFERUJEMY pojazd spełniający wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 5 do SWZ posiadający  parametry:


Lp.
Parametry techniczne
 i wyposażenie 

Wymagania
Parametry oferowanego
podwozia  
Nazwa Producenta 
…………………
proszę wpisać 

1
Rok produkcji	
2011 i młodsze

2
Parametry techniczne podwozia :
	udokumentowany przebieg nie większy niż 400 000 km;

podwozie czteroosiowe dmc 32 t;
zwiększony prześwit pod ramą – typ budowlany;
osłona przed uszkodzeniem miski olejowej;
do przewozu kontenerów 32 m3 , 36 m3, 40 m3;
kabina dzienna, bez leżanki
napęd minimum 4x8, 
moc silnika min. 360 KM, 
norma emisji spalin min. Euro 5, 
	2 komplety kluczyków do pojazdu
	pasy bezpieczeństwa,
tachograf według przepisów
dźwiękowy sygnał cofania,
boczne światła obrysowe,
lampa ostrzegawcza błyskowa na kabinie 
rozmiar opon 315/80R22,5 w stopniu zużycia nie więcej niż 80% nominalnej wysokości bieżnika
koło zapasowe, opona nowa typu budowlanego,
zbiornik paliwa o pojemności min. 300 litrów,
skrzynia biegów manualna z półbiegami
zawieszenie przedniej osi – paraboliczne,
zawieszenie tylnych osi – paraboliczne;
mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów,
2 nowe akumulatory 12V min. 175Ah, 
układ kierowniczy lewostronny,
koło kierownicy 
z regulowaną wysokością i pochyleniem,
radioodtwarzacz,
siedzenie kierowcy 
z regulacją fotela,
belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu,
boczne osłony przeciwnajazdowe, 
błotniki z osłonami przeciwbłotnymi
system ABS,
osuszacz powietrza układu hamulcowego,
hamulce bębnowe, dopuszczone hamulce tarczowe na dwóch przednich osiach 
	pojazd musi spełniać wymagane przepisami warunki techniczne dopuszczenia go do ruchu drogowego w Polsce, posiadać aktualny, ważny przegląd techniczny oraz okresowe badania dźwignika przez Urząd Dozoru Technicznego 
stan techniczny oraz wizualny wnętrza oraz wyposażenia dobry, bez zastrzeżeń
Samochód w dniu wydania kompletny, sprawny technicznie, gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy    
	Pojazd bezwypadkowy, bez widocznych uszkodzeń blacharsko-lakierniczych za wyjątkiem normalnych dla wieku śladów wynikających z eksploatacji  




Lp.
Parametry techniczne
urządzenia hakowego 
Wymagania
Parametry oferowanego
urządzenia hakowego 
proszę wpisać 

1
Urządzenie hakowe:

	urządzenie hakowe do obsługi kontenerów DIN 30722 – rok produkcji 2010 i młodsze,

moc załadunkowa min. 20 ton,
urządzenie do obsługi kontenerów: 32 m3 , 36 m3, 40 m3 i 42 m3, wysokość zaczepu min. H 1570 mm,
sterowanie urządzeniem z kabiny i ręczne z zewnątrz,
resurs nie większy niż 40 %
urządzenie zabezpieczające kontener przed wysunięciem,
zbiornik oleju hydraulicznego,
pompa hydrauliczna,
zawór bezpieczeństwa,
hak z zapadką samoczynną,
łoże minimum 6,5 m




Lp.
Wyposażenie dodatkowe 
Wymagania
Oferowane wyposażenie dodatkowe 
proszę wpisać 

1
Dokumentacja w języku polskim oraz wyposażenie dodatkowe:

	świadectwo zgodności CE/ deklaracja WE
świadectwo homologacji

Instrukcja obsługi
rejestracja urzędowa w UDT do urządzenia hakowego
określenie stopnia wykorzystania resurs dźwignika (wyliczenie resurs)
księga konserwatorska,
książka serwisowa,
apteczka kpl.,
trójkąt ostrzegawczy,
kliny pod koła (min. 2 szt.),
gaśnica z atestem

Podwozie oraz urządzenie  zmontowane, zintegrowane, kompletne, sprawne i współdziałające oraz dopuszczone do ruchu i pracy.
Gwarancja rozruchowa 6 miesięcy na silnik, skrzynię biegów, mosty napędowe i urządzenie hakowe instalację elektryczną oraz wyposażenie . 48-godziny na podjęcie działań serwisowych od momentu zgłoszenia. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z naprawą podlegającą gwarancji ponosi Wykonawca, włącznie z kosztem ewentualnego transportu pojazdu do serwisu naprawczego. Podjęcie naprawy gwarancyjnej pojazdu maksymalnie 2 dni robocze od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Zakończenie naprawy i wydanie sprawnego pojazdu przez Wykonawcę maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Naprawy wymagające dłuższego czasu wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzgodnieniu z nim terminu zakończenia naprawy.


	Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.
2.
3.




_________________ dnia ___ ___ 2022 r.


Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

	niepotrzebne skreślić

w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-tyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).


	Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia  mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania poszczególnych podpisów:
usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć 
na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym http://www.nccert.pl/kontakt.htm

b) Podpisu zaufanego znajduje się pod adresem internetowym:: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany

c) Podpisu osobistego znajduje się pod adresem internetowym:
 https://www.gov.pl/web/e-dowod
Kwalifikowany podpis elektroniczny spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) oraz w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.)










