Załącznik Nr 1 do SIWZ
...................................................................
/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................
...................................................................
/dokładny adres/

...................................................................
/telefon – fax /

...................................................................
/adres e-mail – jeżeli posiada/

REGON ........................................
NIP ...............................................

OFERTA
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
w Goździe , ul. Radomska 7
26 – 634 Gózd
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym
w „Biuletynie Zamówień Publicznych”, zamieszczone również na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.gozd.pl przedkładamy
niniejszą ofertę:
1.Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „ Dostawa
i montaż monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie ”
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami
towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji przetargowej , a koniecznymi do wykonania ze
względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem

ryczałtowym brutto w wysokości .............................................. zł
(słownie : ......................................................................................................................zł).
w tym:
- …….. % VAT …………zł słownie : ……………………………………………. zł
wynagrodzenie ryczałtowe netto ………………….. zł słownie złotych :
…………….………………………………………………………………………… zł

L.p.

Sprzęt

Ilość

Wartość
brutto

1

2

3

4

1.

Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy; max 200 kl/s; max rozdz.
zapisu 720/576 przy 25 kl/s; obsługa 3 HDD po 750 GB;
zaawansowana wideodetekcja; 7 poziomów dostępu;
archiwizacja na kartach pamięci lub na CD; wbudowana
nagrywarka CD-RW; wbudowana karta sieciowa
Kamera zewnętrzna kolorowa kompaktowa , przetwornik 500
linii; czułość 0,6 lux /F 2,0 x)
Obiektyw do kamery kompaktowej

2.
3.

1 szt.

4 szt.
4 szt.

4.

Obudowa kamery kompaktowej z grzałką i uchwytem

4 szt.

5.

Monitor LCD „19”

1 szt.

6.

HDD 750 GB

1 szt.

7.

Zasilacz do kamer

4 szt.

8.

6 szt.

9.

Kamera kopułkowa wewnętrzna o rozdz. 420 linii; 1/3” ;
czułość 0,5 lux; obiektyw 3,6 mm
Listwy elektroinstalacyjne

10.

Przewód koncentryczny + zasilający

11.

Materiały instalacyjne

12.

Montaż, uruchomienie, programowanie

-

13.

Szkolenie pracowników, ksiazka eksploatacji systemu , 2 egz.
instrukcji obsługi monitoringu

-

wg
potrzeb
wg
potrzeb
1 kpl.

2.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami).
3.W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy
do 18 września 2009 r.
4.Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres ............ lat (pouczenie:
oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 3 lat zostanie odrzucona).
Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady
płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji
jakości.
5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .
6.Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie i znany nam jest jego stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski
i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.
7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze SIWZ (wraz z
załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.
8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonych do SIWZ istotnych postanowień
umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy ją bez zastrzeżeń w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wniesiemy zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.

9.Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655) oraz § 9 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż
Zamawiający.
10.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale
podwykonawców*)
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w roboty budowlane:
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
11.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia (art. 297 KK) .
12.Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty
nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
13.Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................
............................................................................
/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

