OFERTA PRZETARGOWA
znak pisma

Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę oraz uruchomienie:

Maszyny do cięcia strumieniem wody
(PASER)
oferujemy realizację zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej, za
cenę ofertową brutto:
.............................................. PLN netto + ...............% VAT = ..................................... PLN brutto,
słownie brutto złotych .........................................................................................................................,
w terminie od 5 września do 20 września 2010 roku.
Na powyższą maszynę udzielamy gwarancji na okres1.............miesięcy licząc od daty odbioru
1 Minimum 12 miesięcy.
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końcowego.
Na zestaw komputerowy i oprogramowanie w ramach wymagań dodatkowych - „kompletne
sterowanie PC” udzielamy
gwarancji na okres2.............miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego.
Oferowana powyżej cena brutto zawiera koszty analizy wody oraz koszty transportu, instalacji
i uruchomienia u Zamawiającego. Powyższa cena zwiera także koszty związane z dostarczeniem
wszystkich pozostałych elementów wymienionych w punkcie 1.2.2. Specyfikacji Technicznej
(WYMAGANIA DODATKOWE).
Oświadczamy, że oferowana maszyna do cięcia wodą (PASER) oraz pozostałe jej wyposażenie
spełniają wszystkie minimalne wymagania zdefiniowane w Specyfikacji Technicznej.
Do
dostawy
oferujemy
urządzenie3
.............................................................................
...................................................................................posiadające poniższe parametry techniczne:
PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
Lp.

Nazwa parametru

Wielkość parametru
żądana

Wielkość parametru
oferowana4

Wymiary

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

Obszar nakładu materiału osi - X
Obszar nakładu materiału osi - Y
Obszar cięcia (wyśrodkowany) osi - X
Obszar cięcia (wyśrodkowany) osi - Y
Posuw osi - Z
Zakres roboczy

min. 4.100 mm
min. 2.100 mm
min. 3.600 mm
min. 2.000 mm
min. 200 mm
min. 3.600 mm x min.
2.000 mm
Dokładność maszyny
Prostoliniowa dokładność pozycjonowania
min. +/- 0,08 mm
osi X i Y
przy 20ºC +/- 2º
Powtarzalność osi prostoliniowych X i Y
min. +/- 0,05 mm
przy 20ºC +/- 2º
Prędkość maszyny
Prędkość posuwu szybkiego
min. 12.500 mm/min
Prędkość posuwu cięcia
min. 7.600 mm/min

Oprócz powyższych parametrów, oferowane urządzenie spełnia poniższe wymagania dodatkowe:

2 Minimum 12 miesięcy.
3 Należy podać nazwę, typ, model urządzenia
4 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych
parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty.
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WYMAGANIA DODATKOWE
Lp.

Nazwa

Kompletny system cięcia materiałem ściernym wraz z
systemem dozowania oraz systemem transportu
materiału abrazyjnego
Zbiornik przechwytujący wykonany ze stali
2.
nierdzewnej
3. Regulację poziomu wody
4. System usuwania szlamu
5. Kompletne sterowanie PC
Wysokociśnieniową pompę doładowującą, wraz z
6.
kompletem narzędzi wraz ze stosownym orurowaniem
7. Układ monitorowania sprawności cięcia
8. Zestaw dysz do uruchomienia maszyny
Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku
9.
polskim
Szkolenie personelu w zakresie programowania oraz
10.
obsługi maszyny (dla min 2 osób)
6
11. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny
7
12 Wykonanie analizy wody tnącej
1.

Opis wymagania
żądanego

Opis wymagania
oferowanego5

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że akceptujemy sposób odbioru maszyny do cięcia wodą w oparciu o wykonanie
próby cięcia detalu odbiorowego wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z rysunkami, które
zostaną nam przekazane w terminie 60 dni przed datą uruchomienia urządzenia.
Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia
umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Załączniki:

− …………………….....................................................................................................................
...............………………………

− …………………….....................................................................................................................
5 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych
parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty.
6 Czas reakcji serwisu jest to okres czasu jaki upływa od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta
do miejsca zainstalowania urządzenia. Dotyczy to sytuacji w której niemożliwe jest usunięcie awarii (usterki) na
drodze konsultacji telefonicznych.
7 Dostawca zobowiązany jest przed dostarczeniem maszyny do dokonania analizy wody tnącej (czy woda
przemysłowa, która ma być zastosowana do cięcia jest przydatna i nie spowoduje obniżenia żywotności
komponentów wysokociśnieniowych). Analiza wody powinna zostać dokonana minimum na 2 miesiące przed
dostarczeniem maszyny.
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...............………………………

− …………………….....................................................................................................................
...............………………………

− …………………….....................................................................................................................
...............………………………

− …………………….....................................................................................................................
...............………………………

− …………………….....................................................................................................................
...............………………………

..........................................…………., dnia …………….........
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Załącznik nr 3

WZÓR
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
w dniu ............................................................................. roku, w Stalowej Woli
pomiędzy:
.............................................................................................................................................................
................................................
.............................................................................................................................................................
................................................
reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................................................
................................................
.............................................................................................................................................................
................................................
zwanym dalej DOSTAWCĄ
a
.............................................................................................................................................................
................................................
.............................................................................................................................................................
................................................
reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................................................
................................................
.............................................................................................................................................................
................................................
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM.
została zawarta umowa, która jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym.
§ 1.
1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie przez Dostawcę na
rzecz Zamawiającego:
Maszyna do cięcia strumieniem wody (PASER)
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2. Szczegółowy zakres dostawy został określony w ofercie przedstawionej przez Dostawcę
nr ................................ z dnia ............................................................... . Oferta ta stanowi
załącznik do niniejszej umowy.
3. Dostawca wraz z dostarczonym przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu:
3.1. instrukcję użytkowania w języku polskim,
3.2. atesty i świadectwa dopuszczeń do eksploatacji wymagane odpowiednimi przepisami
oraz normami polskimi i europejskimi.
§ 2.
1.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy
wymieniony w §1. niniejszej umowy na własny koszt i ryzyko w terminie od 5 września do 20
września 2010.
2.
Dokładna datę dostawy przedmiotu umowy Zamawiający i Dostawca ustalą wspólnie nie
później niż do dnia 30 lipca 2010.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy
w przypadku gdyby nie odpowiadał jakościowo i ilościowo warunkom określonym w §1. niniejszej
umowy.
4.
Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru
sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron po
przeprowadzeniu odbioru urządzenia zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ofercie Dostawcy
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
§ 3.
1.
Za dostawę przedmiotu umowy wymienionej w §1. Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę
brutto:............................................……………….................................…………PLN
(słownie: ..............................................................................................................................................
.................................................................. ). W kwocie tej zostanie uwzględniony podatek VAT w
wysokości ……....................................................…….. PLN.
2.
Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę po podpisaniu
przez obie strony umowy, protokółu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.
3.

Zapłata nastąpi przelewem na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

4.
Zamawiający oświadcza,
……..........................………
5.
Dostawca oświadcza,
…………........................……….

że

że

jest
jest

płatnikiem
płatnikiem

podatku
podatku

VAT
VAT

i
i

posiada

nr

NIP

posiada

nr

NIP
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§ 4.
1.
Dostawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy będzie wolny od wad technicznych,
a wykonane prace związane z jego montażem i uruchomieniem będą zgodne z odpowiednimi
instrukcjami i normami techniczno-eksploatacyjnymi.
2.
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ................. miesięcy na maszynę do
cięcia strumieniem wody (PASER) oraz na zestaw komputerowy i oprogramowanie ..........
miesięcy, liczonych od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru.
3.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego (niezgodnego z
instrukcją) użytkowania przedmiotu umowy.
4.

Naprawy gwarancyjne wykonywać będzie autoryzowany serwis Dostawcy.

5.
Dostawca zobowiązuje się, że czas reakcji serwisu czyli okres czasu jaki upływa od chwili
zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta do miejsca zainstalowania urządzenia nie
będzie większy niż 24 godzin. Dotyczy to sytuacji w której niemożliwe jest usunięcie awarii (usterki)
na drodze konsultacji telefonicznych.
6.
Dostawca gwarantuje dostawę części zamiennych do dostarczonego systemu przez okres
minimum 10 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji.
§ 5.
Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

−

- …………………................................................................

−

-

ze strony Zamawiającego
…………………
ze strony Dostawcy
…………………

…………………................................................................

§ 6.
1.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
2.

Dostawca płaci Zamawiającemu kary za:
2.1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia 20 września 2010,
2.2. Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,10% wartości
umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2.3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wartości
umowy.
3. Zamawiający płaci kary za:
3.1. Spowodowanie przerwy w wykonaniu prac instalacyjnych w wysokości 0,10% wartości
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umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
3.2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wartości umowy za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem
postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 7.
1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.
Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.
4.
Do momentu przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokółem końcowym
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy, Dostawca ponosi pełną
odpowiedzialność za przedmiot umowy i wykonane prace.
5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

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

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

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

............................................................
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WUKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pod
nazwą „ Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Dostawa oraz uruchomienie maszyny do
cięcia wodą (PASER).” z dnia 28.01.2010 r. ja, niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo,
którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa
oświadczam, że: spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.), który brzmi:
Art. 22.
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

• i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który brzmi:
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
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okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
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czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.
1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Miejsce i data ................................
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Załącznik nr 4
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa oferenta ......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Adres oferenta .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Numer telefonu .............................................. Numer fax ......................................................
Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności
wykonawcy jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania.
Rodzaj dostawy, Odbiorca

Wartość

Czas realizacji
(daty wykonania)

.............................., dn. .................................
......................................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy
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