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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 

96 – 100 Skierniewice 

ul. Czerwona 7 

 

NIP: 836 – 13 – 31 – 389 

REGON : 750051347 

 

tel (0 46) 833 30 97; (0 46) 834 97 89 

fax (0 46) 833 30 97 

internet: http://  www.mzkskierniewice.pl 

e–mail: sekretariat@mzkskierniewice.pl   

Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. 

2. Oznaczenie Wykonawcy 

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, za Wykonawcę - uważa 

się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 

ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, zgodnie art. 2 pkt 11 u.p.z.p. i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1  u.p.z.p.. 

3. Tryb udzielania zamówienia 

       3.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego      

              na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39-46 u.p.z.p.. 

       3.2  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają  

              zastosowanie przepisy ustawy cytowanej w pkt 3.1. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papierosów do sprzedaży na stacjach paliw 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach. 

Szacunkowa roczna  wielkość dostaw wynosi: 1800 kartonów papierosów różnego gatunku. 

Podana ilość może ulec zmianie w zakresie ( ± )  20% - w zależności  od rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego.                   

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu mniejszej bądź większej ilości po zaoferowanej cenie.      

http://www.mzkskierniewice.pl/
mailto:sekretariat@mzkskierniewice.pl
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Gatunki papierosów podane są w  załączniku do niniejszego SIWZ, który po podpisaniu umowy staje się 

załącznikiem do umowy.              

            Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) 15 991 300 – 4   papierosy      

4.2. Dostawa i odbiór 

4.2.1 Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia osobiście w miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę wyłącznie w przypadku gdy odbiór będzie następował na terenie m. Skierniewic. W 

pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego na własny koszt w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.. 

4.3. Cena i warunki płatności 

4.3.1 Należność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi niezwłocznie do po dostarczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury cząstkowej. 

4.4. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów w  

       wyposażenia, itp. określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca,   

       może zastosować rozwiązania równoważne w opisywanych przez Zamawiającego załączonych  

            dokumentach, ale jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia,  

            elementy wyposażenia, itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego –     

            stosownie do art. 30 ust. 5 u.p.z.p.. 

5 Informacje dodatkowe 

5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających . 

5.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 u.p.z.p.. 

5.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 u.p.z.p.. 

6 Informacje o podwykonawcach 

6.3 Zgodnie z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie         ( 

formularzu ofertowym ) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
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7 Warunki zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Zamawiający dopuszcza   zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w n/w 

przypadkach: 

7.1  terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy, 

7.2 zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki 

wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 

8 Termin wykonania zamówienia 

8.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia dokonanej pierwszej dostawy po 

podpisaniu umowy. 

9 Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu 

9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.: 

9.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  

posiadania (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich oddzielnie): 

9.1.1.1 w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

9.1.2 posiadać wiedzę i doświadczenie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, 

9.1.3 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał).  

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, 

9.1.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.   

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez podpisanie oświadczenia w formularzu oferta. 
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9.1.5 nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. W celu potwierdzenia 

spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 

nich oddzielnie): 

9.1.5.1 Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez podpisanie oświadczenia w formularzu 

oferta. 

9.1.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, 

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

9.2 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. 

10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 

zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 

10.3 Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej: 

a) określenie celu gospodarczego, 

b) wskazanie wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ich nazwy i adresy 

/siedziby, 

c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawców  

w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy   
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d) pełnomocnictwo musi być wystawione przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie 

i udzielających pełnomocnictwa oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

tych wykonawców. 

10.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

11 Wadium 

11.1 Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców wniesienia wadium. 

12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

12.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane 

będą w PLN. W dokumentach złożonych w ofercie, w których kwoty wyrażone będą w innej walucie niż złoty 

polski, Zamawiający przeliczy na złote polskie przyjmując do przeliczeń średni kurs Narodowego Banku Polskiego 

danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia. 

14 Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1 Wymagania podstawowe. 

14.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art.82 ust.1 u.p.z.p..  

14.1.2 Oferta musi zawierać całość zamówienia. 

14.1.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, zgodnie z art. 82 

ust. 3 u.p.z.p.. 

14.1.4 Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub terminie. 

14.1.5 Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do 

przygotowania oferty. 

14.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14.1.7 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane jedynie 

w celu sporządzenia oferty. 

14.1.8 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób, oferta oraz dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
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14.1.9 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

14.2 Forma oferty. 

14.2.1 Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 82 ust. 2 

u.p.z.p.. 

14.2.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 u.p.z.p., w oryginale, mieć 

formę pisemną ( odręcznie, na maszynie komputerze lub inną trwałą techniką ) i posiadać  format nie 

większy niż A4. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 

14.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

sporządzonym przez tłumaczy przysięgłych i poświadczonym przez Wykonawcę. 

14.2.4 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub inną trwałą 

czytelną techniką. 

14.2.5 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

14.2.6 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  

14.2.7 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty ( w tym wszystkie zapisane strony jej załączników )  

były kolejno ponumerowane i zaparafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.  

14.2.8 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

muszą być parafowane i opatrzone datą  przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę . 

14.2.9 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii [ poświadczenie za zgodność z 

oryginałem musi być opatrzone datą, podpisem osoby (lub osób, jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa, pieczątką firmową lub imienną osoby ( lub osób ) podpisującej ( lub podpisujące ) 

ofertę oraz napisem „ za zgodność z oryginałem ” lub musi zostać poświadczona notarialnie ]  – z 

zastrzeżeniem punktów 10.3. i 14.1.8. niniejszej SIWZ. 

14.2.10         Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

powinny być złożone w formie oryginału.  
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14.2.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

14.3 Zawartość oferty. 

14.3.1 Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 

14.3.2 Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 14.1.4 SIWZ - w przypadku, gdy upoważnienie 

do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 

albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

14.3.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 

2 u.p.z.p. składają  dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 14.1.4 SIWZ. 

14.3.4 Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ. 

14.3.5 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14.4.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

14.4.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.. 

15 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

15.1 Wyjaśnianie treści SIWZ. 

15.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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15.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

15.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

powyżej. 

15.1.4 Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. Udzielając 

wyjaśnień, Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

15.1.5 Pytania na piśmie należy kierować na adres: 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 

96 – 100 Skierniewice 

ul. Czerwona 7 

fax  46 833 30 97  

15.2 Zmiany w treści SIWZ. 

15.2.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu składania ofert, zmienić  treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i 

zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

15.2.2 Zmiana treści niniejszej SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców. 

15.2.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach o czym poinformuje pisemnie wszystkich 

Wykonawców, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i zamieści informację na stronie 

internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

16 Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie przewiduje zebrania  Wykonawców. 

17 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

ANNA STARYGA – specjalista d.s. zamówień publicznych,  tel. kom 665 872 690  w godz. od 9.00 do 14.00 od 

poniedziałku do piątku.  

18 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 

96 – 100 Skierniewice 
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ul. Czerwona 7 

18.2   sekretariat  ( I piętro ) - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13.06.2012 r.  do godz. 11:00. 

18.3 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem    kopertach. 

Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco: 

„ Przetarg na dostawy papierosów ” 

 Nie otwierać przed terminem  13.06.2012 r. godz. 11:15. 

18.4 Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

18.5 Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.  

19 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

              Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 

ofert, zgodnie z art. 84 ust. 1 u.p.z.p.. 

19.2 Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) 

każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

19.3 Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

20 Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego,  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,                              

96 – 100 Skierniewice, ul. Czerwona 7, pok. Nr 3 ( Świetlica ) – I piętro w dniu 13.06.2012 r. o godz. 11:15. 

21 Tryb otwarcia ofert 

21.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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21.2 Otwarcie ofert jest jawne. 

21.3 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

21.4 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

21.5 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

21.5.1 stan i ilość ofert; 

21.5.2 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

21.5.3 informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności, zawartych w formularzach ofertowych. Powyższe informacje zostaną 

odnotowane w protokole postępowania   przetargowego.  

21.6 Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje 

im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt 21.1. i 21.5.2.-3. niniejszej SIWZ. 

22 Zwrot oferty bez otwierania 

22.1 W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca tę ofertę.  

23 Termin związania ofertą 

23.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

23.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

23.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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24 Opis sposobu obliczenia ceny 

24.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

24.2 Cena oferty brutto  ( łączna suma poszczególnych składników obliczona dla każdego rodzaju 

papierosów - wg. wzoru  [ ( cena kartonu danego gatunku  papierosów – upust proponowany przez 

oferenta dla danego kartonu) x szacunkowa ilość zakupu podana w załączniku do SIWZ). Upust podany 

w załączniku do SIWZ, dla każdego rodzaju papierosów jest stały podczas trwania umowy. W ofercie 

należy podać cenę brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, cenę 

netto,  łącznie za całość przedmiotu zamówienia.  

24.3 Kwoty należy podać do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 

cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. 

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).  

24.4 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

25 Kryteria oceny ofert 

25.1 Zamawiający  - Komisja Przetargowa - oceni i porówna wspólnie  jedynie te oferty, które: 

 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  

z niniejszego postępowania, 

 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

25.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu 

odpowiednią wagę procentową: 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena brutto za realizację 

zamówienia ( c ) 

100 % 100 punktów 

25.3 Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena": 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 
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Pi (C) =  
Ci

C min
  X   100 punktów  X 100 % (C), gdzie: 

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"; 

Cmin cena najniższej oferty ; 

Ci cena oferty rozpatrywanej; 

C znaczenie kryterium "Cena". 

25.4 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt 

25.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25.6 Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) 

najniższą cenę za realizację zamówienia tzn otrzyma najwyższą ilość punktów.    

25.7 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

25.7.1 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

26 Oferta z rażąco niską ceną 

26.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

26.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 

wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność 

projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

26.3 Zamawiający odrzuci ofertę: 

a) Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub  

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 
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27 Uzupełnienie dokumentów 

27.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w 

art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złozyli wymagane przez 

Zamawiajacego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., zawierajace błędy, 

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiajacego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udzialu w postępowaniu oraz spełnianie, że przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

27.2 Stosownie do treści art. 26 ust. 4 u.p.z.p., Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust. 

1 u.p.z.p.. 

27.3 Przy przekazywaniu wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień obowiązują zasady 

porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy określone dla niniejszego postępowania. 

28 Tryb oceny ofert 

28.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

28.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, stosownie do przepisu 87 ust. 1 u.p.z.p.. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz wprowadzanie 

jakichkolwiek zmian w jej treści , z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

28.1.2 Zamawiający poprawi w ofercie: 

28.1.2.1 oczywiste omyłki pisarskie ( to takie omyłki, które są widoczne na pierwszy rzut oka, bez 

potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień np. widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny 

błąd gramatyczny czy też  niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części ). Oczywiste 

omyłki pisarskie mogą występować w treści wyrażonej za pomocą słów, a nie innych znaków 

graficznych będących częścią opracowanego w formie rysunkowej szkicu, planu lub schematu. 

Nieprawidłowo podana w ofercie liczba jednostek miar nie podlega sprostowaniu jako oczywista 

omyłka pisarska. 

28.1.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. Omyłkę można uznać za oczywistą, gdy nie budzi ona wątpliwości, jest 

widoczna na pierwszy rzut oka ,tzn niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez 

wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w 

szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji. Poprawianie 

oczywistych omyłek rachunkowych związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług ( VAT 
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) oraz zsumowaniem kwoty podatku i ceny netto jest możliwe wówczas, gdy są konsekwencją 

rachunkową dokonanych obliczeń, oczywiście pod warunkiem, że przyjęto prawidłową stawkę ( 

VAT ),  

28.1.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 

treści oferty i co do zasady nie wpływają na sposób spełnienia świadczenia, sposób wykonania 

zamówienia publicznego. Omyłki te mogą być poprawiane wówczas, gdy czynność ta może być 

wykonana przez zamawiającego samodzielnie, bez udziału wykonawcy. 

28.1.3 Zamawiający  niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o 

dokonanych poprawkach, a  jeśli wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia 

poinformuje zamawiającego, że nie zgadza się na poprawienie niezgodności oferty ze specyfikacją, 

zamawiający odrzuci ofertę. 

28.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.  

28.3 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy jej 

zawartości. 

28.4 Sprawdzanie wiarygodności ofert: 

28.4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji, 

28.4.2 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p., 

28.4.3 przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków 

przewidzianych prawem. 

29 Wykluczenie wykonawcy 

29.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego   zamówienia stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 

29.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

30 Odrzucenie oferty 

30.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.. 
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31 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

31.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i 

kryteria określone w u.p.z.p. i niniejszej SIWZ. 

31.2 W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 

31.2.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia informacja z zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty składane 

przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 

załączniki do protokołu, 

31.2.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferty są jawne od chwili ich 

otwarcia, 

31.2.3 Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po otrzymaniu 

wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych dokumentów 

i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. Udostępnienie dokumentów będzie miało miejsce w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem.    

31.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za    najkorzystniejszą. 

31.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi   Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

31.4.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo m iejsce 

zamieszkania  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania  i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

31.4.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

31.4.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

31.4.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.  

31.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w 

pkt 31.4., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

31.6 Wszyscy Wykonawcy będą poinformowani o:  

31.6.1 zmianach dotyczących postępowania, 
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31.6.2 unieważnieniu przetargu, 

31.6.3 złożeniu odwołania. 

32 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

32.1 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze, z zastrzeżeniem art. 183 

u.p.z.p. w terminie  nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.  

32.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa powyżej , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta.   

32.3 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie  Zamawiającego. 

32.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 

32.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

32.6 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą,  obowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę, zgodnie z art. 23 ust. 4 

u.p.z.p.. 

32.7 Wzór umowy stanowi Część II  SIWZ. 

33 Unieważnienie postępowania 

33.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 

1 u.p.z.p. 

33.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich Wykonawców,  którzy: 

33.2.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

33.2.2 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
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34 Środki ochrony prawnej 

34.1 Wykonawcy i  innemu  podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p. , 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI. u.p.z.p.  dla postępowań o wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p.. 

35 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

35.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić 

fakt otrzymania faksem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

36 Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

37 Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty  

2. Załącznik do SIWZ Wzór załącznika 

3.  Część II Wzór umowy 

 
Wskazane powyżej załączniki od nr 1 do nr 2 Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

 
Komisja Przetargowa:  
                                                                                   Zatwierdzam: 
Anna Staryga 

         
Wiesław Gasiński         Prezes Zarządu  

          
Bogumił Brzuszczak                                                                                                 MZK Sp. z o.o. 
 
Alicja Bujko - Klatka       mgr inż. Karol Dratkiewicz
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Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Oferty  

 
FORMULARZ OFERTY 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

na:  

sukcesywne  dostawy papierosów  do sprzedaży na stacjach paliw Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach  

nr ref. sprawy MZK/04a /P/2012 

opublikowanego w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzkskierniewice.pl l oraz w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod pozycją nr …………………. – 2012 .  
  
 
 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 

96 – 100 Skierniewice 

ul. Czerwona 7 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
1
:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 
 
 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4.  PRZEDMIOT OFERTY 
 
 
 

5.  CENA OFERTY: 
 

                                            
 
1
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

http://www.mzkskierniewice.pl/
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Cena oferty netto …………………… zł  
( słownie ……………………………………………………………………………………………………………) 
 
Cena oferty brutto ……………….. zł  
( słownie ……………………………………………………………………………………………………………) 
 
w tym należny podatek VAT  …..%: ………zł ( słownie:……………………………………………………) 

 
 
 

6.  OŚWIADCZENIA  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
6.1 Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759): 
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; 
 posiadam wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia; 
 dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
6.2 Stosownie do art. 24 ust. 1 u.p.z.p. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia. 
 
6.3  zdobyłem ( zdobyliśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy; 
 
6.4 gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do 

SIWZ oraz jej zmianami; 
 
6.5 akceptuję wzór umowy przedstawionej w II części SIWZ; 
 
6.6 akceptuję termin związania ofertą – 30 dni; 
 
6.7    zamierzamy ( zamierzam ) zrealizować zamówienie bez udziału/z udziałem podwykonawców. 
            Części zamówienia, których wykonanie powierzamy ( powierzę )  podwykonawcom: 
            ……………………………………………………………………………………………………….. 
            ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6.8 w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 

na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie  wskazanym przez Zamawiającego; 
 
6.9 składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]
2
;  

 
6.10  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 
 
6.11 akceptuję warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
6.12 Ofertę składam(y) na………………………………. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
 
……………………….. / ……………………………………………………. 
……………………….. 
 Miejscowość / Data Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do 
 Podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

                                            
 
 


