
         Załącznik nr 1 do siwz 
 
 
 
 
......................................     ............................................ 
(nazwa i adres)         miejscowość i data 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
DO Biura Planowania Przestrzennego Miasta 

w Szczecinie 
 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na sprzeda Ŝ, dostarczenie do siedziby zamawiaj ącego i monta Ŝ mebli na 
wyposa Ŝenie pomieszcze ń Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecini e, w 
trybie przetargu nieograniczonego 

1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę 
................................... zł, słownie ................................................................................zł 
w tym podatek VAT ........ %, tj. .................. zł, słownie ..............................................zł 

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy do dnia .................................. 
3. Na wykonany przedmiot dostawy udzielamy gwarancji ................................................. 
4. Za wykonane dostawy oczekujemy zapłaty wynagrodzenia w następujący sposób: 

termin wystawienia faktury ..............................termin zapłaty faktury ........................... 
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
6. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
7. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

siwz. 
8. Dostawy objęte częścią lub całością zamówienia zamierzamy wykonać sami. 
9. Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom. 
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
11. Oferta została złoŜona na ........ stronach/kartkach (niepotrzebne skreślić) 

podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...... do nr ....... 
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty(jeśli dołączone są odpisy 

dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem): 

1) .................................................................................................. nr str. .......... 
2) .................................................................................................. nr str. .......... 
3) .................................................................................................. nr str. .......... 
4) .................................................................................................. nr str. .......... 
5) .................................................................................................. nr str. .......... 
6) .................................................................................................. nr str. .......... 
7) .................................................................................................. nr str. .......... 

 
 
 
 

........................................................ 
podpis wykonawcy 

 
 



Załącznik nr 2 do siwz 
 

........................................... 
          miejscowość i data 

 
 
 
 

Do Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
w Szczecinie 

 
 
 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
sprzedaŜ, dostarczenie do siedziby zamawiającego i montaŜ mebli biurowych na 

wyposaŜenie pomieszczeń Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie 
oświadczamy, Ŝe: 

 
1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 

 
 
 
............................................ 
podpis uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. 2006, Nr 164, poz. 1163) 

Załącznik nr 3 do siwz 



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

          miejscowość i data 
 
 

Do Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie 
 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi: 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do 
dnia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

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, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziana prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komadytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe 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; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
1-3. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
1) wykonali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
Ŝe udział tych wykonawców 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) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie tych warunków, lub złoŜone dokumenty zawierają błędy z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 pzp; 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
 
 
 
 
 

.................................................. 
podpis wykonawcy 

 
 



Załącznik nr 13 do siwz 
 

................................................ 
          miejscowość i data 
 

 
 
 

Warunki gwarancji 
 
 
 

okres gwarancji dla mebli 
(w miesiącach) 

 

okres gwarancji dla siedzisk 
(w miesiącach) 

 

Termin usuwania wad 
(w dniach kalendarzowych liczonych od 
daty zgłoszenia wady do jej usunięcia) 

 

 
 
 
Uwaga: 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego dla mebli wynosi ....... 
miesięcy, dla siedzisk ........ miesiące (zgodnie z rozdz. VII pkt 4 i 5 siwz). 
 
 
 
 
 
 

................................................. 
          podpis wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 15 do siwz 

 

UMOWA 

 

 

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w 

Szczecinie, ul. K. Szymanowskiego 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. mgr inŜ. arch. Maciej Cehak – Dyrektor Biura 

2. ……. 

a ………………………… z siedzibą w …………………. ul. ……………………., 

KRS …………………………, REGON ………………………, NIP ………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

PoniŜszą umowę zawarto po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego  sygnaturze 

………………………………………………….. 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ, dostarczenie do siedziby zamawiającego i montaŜ mebli 

biurowych na wyposaŜenie pomieszczeń Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie – 

zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ wraz z złącznikami. 

 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca dostawę i montaŜ zamówionego wyposaŜenia, a Wykonawca zobowiązuje 

się do jego dostarczenia i zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w 

terminie 28 dni od daty zawarcia umowy i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na swój koszt i własnym 

transportem do siedziby Zamawiającego wskazanej w SIWZ. 

3. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe na uregulowanie naleŜności będącej 

przedmiotem umowy. 

 

 

 

 

 



 

§ 3 

 

1. Wartość netto przedmiotu umowy określa się na kwotę ………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………………………….zł) zgodnie z ofertą 

przetargową złoŜoną w dniu ……………………… r. 

2. Wartość umowy zostanie powiększona o podatek VAT, wartość brutto wynosi 

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

 

 

§ 4 

 

Po dokonaniu końcowego odbioru technicznego przedmiotu dostawy i otrzymaniu faktury VAT, 

Zamawiający dokona zapłaty z konta: 

………………………………………………………………………………………………, w terminie 30 

dni. 

 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

a) ……………… miesięcy na meble, 

b) ……………… miesięcy na siedziska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania ewentualnych wad w ciągu …………….. od daty ich 

zgłoszenia. 

 

 

§ 6 

 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w wysokości 20% wartości umowy w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

b) w wysokości 20% wartości umowy w przypadku niezrealizowania umowy z winy Wykonawcy 

c) w wysokości 0,2% wartości umowy, za nieterminową realizację zamówienia, za kaŜdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

Zapłata kary umownej opisanej w pkt. a) i b) jest niezaleŜna od kary opisanej w pkt. c). 

 

 

 



 

§ 7 

 

1. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 

2. Z tytułu nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnego aneksu. 

 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 

 

§ 11 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Oferta przetargowa złoŜona w dniu ……………………… r. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

Zamawiaj ący        Wykonawca 

 


