Załącznik nr 4

MT.2370.6.2018

Formularz ofertowy
........................................
Miejscowość, data
Wykonawca:
...................................................................................
Pełna nazwa/Firma
………………………………………………………………………………………….……
Adres
………………………………………………………………………………………….……
NIP/PESEL
………………………………………………………………………………………….……
KRS/CEiDG
……………………………………………………………………………………….………
Nr telefonu/Fax/E-mail
………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………….………..
(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu
ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń
Niniejszym

składam

ofertę

w

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na „Dostawę ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP
w Toruniu”
1.

Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 7 grudnia 2018 roku.

2.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami
postępowania.

3.

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymagania określone w SIWZ i jej załącznikach.
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4.

Oświadczam, że użyte w przedmiocie zamówienia materiały posiadają parametry
techniczne spełniające wymagania wynikające z SIWZ oraz zawarte w odnośnych
normach, certyfikatach, świadectwach jakości, itp.

5.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy oraz posiada wszystkie
prawem wymagane badania i certyfikaty, a ponadto jest zgodny z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada
2005 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
z 2006 roku, Nr 4, poz. 25 z późn. zm.),
- Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego
2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony
indywidualnej użytkowany w Państwowej Straży Pożarnej (zawarte w Dzienniku
Urzędowym KGPSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn.
zm.)

6.

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

7.

Termin płatności faktury po dostawie i odbiorze faktycznym przedmiotu zamówienia
wynosić będzie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

8.

Oświadczam, że będący Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.

Zamówienie zamierzam zrealizować bez udziału*/ z udziałem* podwykonawców.
Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom
Nazwa Firma i adres podwykonawcy

Część zamówienia powierzona
podwykonawcy
(Zakres czynności)

10. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
1) …………………………………………………….. ,
2) …………………………………………………….. ,
3) …………………………………………………….. ,
4) …………………………………………………….. ,
5) …………………………………………………….. ,
6) …………………………………………………….. ,
7) …………………………………………………….. ,
12. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach od ….…. do …….. .
.............................
Miejscowość, dnia

……….……………………..……………………………….…………...................................
własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
lub
czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Oferuję dostawę ubrań specjalnych zgodną z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w rozdziale 3 i w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Lp.

Asortyment

a

b
Ubranie specjalne
(kurtka, spodnie, kurtka
lekka)

1.

Wartość
Ilość
Cena
Wartość
podatku
kompletów jednostkowa netto
VAT 23%
netto
c
d
e=c*d
f

Cena
(wartość
brutto)
g=e+f

……………………………
……………………………
(producent, nazwa, model,
typ, symbol oznaczenie
itp.)
Razem:

Wartość całkowita zamówienia:
Wartość netto słownie: .........................................................................................
Wartość podatku VAT (23%) słownie:
……………….………………………………..……………………………..
Cena (wartość brutto) słownie:
………………………………………………………………………………..
Na przedmiot zamówienia udzielam ………………… gwarancji i rękojmi.

P

Parametr oceniany

Deklarowana wartość parametru

P1

Przenikanie ciepła od płomienia
wg pkt. 6.2 PN-EN 469, zgodnie z EN 367 –
min 13 s
Odporność na przesiąkanie wody (z
uwzględnieniem szwów) wg pkt 6.11 PN-EN
469, zgodnie z EN 20811 – min 20 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie – główne szwy
materiału zewnętrznego
wg pkt.6.6.2 PN-EN 469;
min 225 N
Opór pary wodnej dla układu materiałów w
całym ubraniu
wg pkt.6.12 PN-EN 469;
badany wg EN 31092
– max. 18 m2Pa/W

Wartość:

P2

P3

P4

HTI24 =………s
Wartość
= ………. kPa
Wytrzymałość:
= ………N
Wartość:
= ………..m2Pa/W

*niepotrzebne skreślić
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Uwaga:
w przypadku, gdy raporty z badań przedstawiają różne wyniki dla danego parametru, należy
wpisać wartość parametru najkorzystniejszego dla Wykonawcy.
W przypadku, gdy wymagane do oceny wielkości zostaną podane z odchyłkami, to do obliczeń
przyjęta zostanie wartość po odrzuceniu odchyleń. Odchylenia w rozumieniu zamawiającego to
zapis (±…) jakiejś wartości liczbowej.
W przypadku nie podania wielkości ocenianego parametru, zamawiający oceni go na 0
punktów.

.............................
Miejscowość, dnia
……………………..……………………………….…………...................................
własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
lub
czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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