Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

Załącznik nr 3 do SIWZ
.............................................................
nazwa wykonawcy

.............................................................
adres

.............................................................
nr tel./faxu

http://.....................................................
Internet

...............................................................
e-mail

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. postępowania DZZK/124/DI/2017 pn.:
Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla
urządzeń wielofunkcyjnych posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

składamy niniejszą ofertę:
1)

Cena oferty brutto PLN:
.................................................................................................zł

(słownie: ............................................................................................................................................ zł)
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ
2)

Czas realizacji zgłoszenia serwisowego:


48 godzin zegarowych *



24 godziny zegarowe *

jeżeli Wykonawca nie określi ww. czasu realizacji zgłoszenia serwisowego, Zamawiający uzna, iż
zaoferowany został czas realizacji zgłoszenia serwisowego podstawowy (48 godzin)
*) należy skreślić niepotrzebne, zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę czasem realizacji
zgłoszenia serwisowego
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Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w „Istotnych postanowieniach umowy”.
Oświadczamy, że:


zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i Istotnymi
postanowieniami umowy oraz że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych
w SIWZ,



otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,



akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą,



deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej brutto



w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,



Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór
przedmiotowej oferty*):



nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie
i wartości (w tym przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający
będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT – oraz będzie zobowiązany
do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz z przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[Należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług]



zamówienie wykonamy samodzielnie**)



powierzymy podwykonawcom**) realizację następujących części zamówienia:
(należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy)
podwykonawców (o ile są znane)):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwy (firmy) podwykonawców



jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem - TAK/ NIE **)

Wadium w kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) zostało wniesione w dniu
...................................w formie.....................................................................................
Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium: …………………………………………………
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
-

odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

-

nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-

zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
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wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp

-

to wniesione przez nas wadium zatrzyma Zamawiający.
Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy);
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa (pozostawić jeśli dotyczy);
Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp jest
(wypełnić, jeśli dotyczy1):
………………………………...………………………………………………………………………….
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do
kontaktów:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
e-mail:

W załączeniu przedkładamy:
1) ……………………………;
2) …………………………….
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):

Miejscowość
i data:

*) należy niepotrzebne skreślić: w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia
i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „Należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku od
towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
**) niewłaściwe skreślić

1

dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 3a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług serwisowych wraz z
dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń wielofunkcyjnych posiadanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego”, oferujemy następującą cenę za realizację przedmiotu
zamówienia opisanego w OPZ.
1. Formularz cenowy Materiałów Eksploatacyjnych i Części Zamiennych dla urządzenia Konica
Minolta Bizhub 283:
Tabela 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwa
Bęben
Developer
Toner
Developing unit
Fusing unit
Sprzęgło kasety
Sprzęgło transportu
KNOB
Rolki kaset
Zestaw rolek podajnika
Rolka separująca podajnika
Rolka transferowa
Aktywator kasety
Panewka (bushing)
Dysk twardy
Kaseta
Zszywki
Przeglądy**

Jednostka miary

Cena jednostkowa
brutto PLN*

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
komplet (6 sztuk)
komplet (4 sztuk)
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
komplet (3 sztuki)
1 sztuka
Łączna cena brutto – suma poz. 1-18
(podkryterium I)
*- ceny obejmują dostawę Części Zamiennych i Materiałów Eksploatacyjnych do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, dojazd pracownika, diagnozę oraz wykonanie przez niego usługi
serwisowej.
**- Przeglądy wykonywane po przebiegu określonym przez producenta.
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2. Formularz cenowy Materiałów Eksploatacyjnych i Części Zamiennych dla urządzenia Konica
Minolta Bizhub 282:
Tabela 2
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa

Jednostka miary

Cena jednostkowa
brutto PLN*

Bęben
Developer
Toner
Developing unit
Fusing unit
Rolki
Przeglądy**

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
komplet (6 sztuk)
1 sztuka
Łączna cena brutto – suma poz. 1-7
(podkryterium II)
*- ceny obejmują dostawę Części Zamiennych i Materiałów Eksploatacyjnych do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, dojazd pracownika, diagnozę oraz wykonanie przez niego usługi
serwisowej.
**- Przeglądy wykonywane po przebiegu określonym przez producenta.

3. Formularz cenowy Materiałów Eksploatacyjnych i Części Zamiennych dla urządzenia Konica
Minolta Bizhub C280:
Tabela 3
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa
Bęben kolor
Bęben czarny
Developing unit K
Developing unit C,M,Y
Toner C
Toner M
Toner Y
Toner K
Fusing unit
Sprzęgło kasety
Rolki kasety
Zestaw rolek podajnika
Rolka separująca podajnika
Aktywator kasety
Panewka (bushing)
Dysk twardy
Kaseta
Pojemnik na zużyty toner
Pas transferowy

Jednostka miary
komplet (3 sztuki)
1 sztuka
1 sztuka
komplet (3 sztuki)
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
komplet (6 sztuk)
komplet (4 sztuki)
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

Cena jednostkowa
brutto PLN*
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20
21

Zszywki
Przeglądy**

komplet (3 sztuki)
1 sztuka
Łączna cena brutto – suma poz. 1-21
(podkryterium III)
*- ceny obejmują dostawę Części Zamiennych i Materiałów Eksploatacyjnych do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, dojazd pracownika, diagnozę oraz wykonanie przez niego usługi
serwisowej.
**- Przeglądy wykonywane po przebiegu określonym przez producenta.

4. Formularz cenowy Materiałów Eksploatacyjnych i Części Zamiennych dla urządzenia Konica
Minolta Bizhub C284:
Tabela 4
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa

Jednostka miary

Cena jednostkowa
brutto PLN*

Bęben Black
1 sztuka
Bęben kolor
komplet (3 sztuki)
Toner C
1 sztuka
Toner M
1 sztuka
Toner Y
1 sztuka
Toner K
1 sztuka
Rolki kasety
komplet (6 sztuk)
Zestaw rolek podajnika
komplet (4 sztuki)
Rolka separująca podajnika
1 sztuka
Aktywator kasety
1 sztuka
Panewka (bushing)
1 sztuka
Dysk twardy
1 sztuka
Kaseta
1 sztuka
Butelka na zużyty toner
1 sztuka
Intermediate Image Transfer Kit
1 sztuka
2nd Image Transfer Rollor Assy
1 sztuka
Sprzęgło kasety
1 sztuka
Fusing unit 230V
1 sztuka
Zszywki
komplet (3 sztuki)
Przeglądy**
1 sztuka
Łączna cena brutto – suma poz. 1-20
(podkryterium IV)
*- ceny obejmują dostawę Części Zamiennych i Materiałów Eksploatacyjnych do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, dojazd pracownika, diagnozę oraz wykonanie przez niego usługi
serwisowej.
**- Przeglądy wykonywane po przebiegu określonym przez producenta.

Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

5. Formularz cenowy Materiałów Eksploatacyjnych i Części Zamiennych dla urządzenia Konica
Minolta Di 351:
Tabela 5
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa

Jednostka miary

Cena jednostkowa
brutto PLN*

Wkład światłoczuły
Toner
Fusing unit
Rolki
Przeglądy**

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
komplet (6 sztuk)
1 sztuka
Łączna cena brutto – suma poz. 1-5
(podkryterium V)
*- ceny obejmują dostawę Części Zamiennych i Materiałów Eksploatacyjnych do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, dojazd pracownika, diagnozę oraz wykonanie przez niego usługi
serwisowej.
**- Przeglądy wykonywane po przebiegu określonym przez producenta.

6. Formularz cenowy Materiałów Eksploatacyjnych i Części Zamiennych dla urządzenia Konica
Minolta Bizhub 20:
Tabela 6
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa
Bęben
Toner
ADF unit LGL DX(sp)
FB unit Assy(sp)
Fuser unit 230V(sp)
Laser unit (sp)
Roller Holder Assy
MP Roller Holder Assy
Przeglądy**

Jednostka miary

Cena jednostkowa
brutto PLN*

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
Łączna cena brutto – suma poz. 1-9
(podkryterium VI)
*- ceny obejmują dostawę Części Zamiennych i Materiałów Eksploatacyjnych do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, dojazd pracownika, diagnozę oraz wykonanie przez niego usługi
serwisowej.
**- Przeglądy wykonywane po przebiegu określonym przez producenta.
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7. Formularz cenowy Materiałów eksploatacyjnych i Części zamiennych dla urządzenia Konica
Minolta Bizhub C284e:
Tabela 7
Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Cena jednostkowa
brutto PLN*

Tray 1 pick-up roller
1 sztuka
Tray 2 pick-up roller
1 sztuka
Manual bypass tray feed roller
1 sztuka
Manual bypass tray separation roller
4
1 sztuka
assy
5 Drum unit/Y,M,C *1
1 sztuka
6 Drum unit/K *1
1 sztuka
7 Developing unit K
1 sztuka
8 Developing unit/Y
1 sztuka
9 Developing unit/M
1 sztuka
10 Developing unit/C
1 sztuka
11 Ozone filter
1 sztuka
12 Waste toner box *1
1 sztuka
13 Transfer belt unit
1 sztuka
14 Transfer roller unit
1 sztuka
15 Fusing unit
1 sztuka
16 DF-624/701 take-up roller
1 sztuka
17 DF-624/701 feed roller
1 sztuka
18 DF-624/701 separator roller
1 sztuka
19 TN-321K Black
1 sztuka
TN-321Y
Yellow
20
1 sztuka
21 TN-321M Magenta
1 sztuka
22 TN-321C Cyan
1 sztuka
23 Przeglądy**
1 sztuka
Łączna cena brutto – suma poz. 1-23
(podkryterium VII)
*- ceny obejmują dostawę Części Zamiennych i Materiałów Eksploatacyjnych do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, dojazd pracownika, diagnozę oraz wykonanie przez niego usługi
serwisowej.
**- Przeglądy wykonywane po przebiegu określonym przez producenta.
1
2
3

Lp.

Nazwisko i imię osoby/osób uprawnionej/-ych do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej/-ych pełnomocnictwo

Podpis/-y osoby/osób
uprawnionej/-ych

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykonawca:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla
urządzeń wielofunkcyjnych posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych):

Miejscowość i data:

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……
ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art, 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
*wypełnić, jeżeli dotyczy

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:
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Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA,
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ......................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla
urządzeń wielofunkcyjnych posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt
6.2. SIWZ.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 6.2. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:

Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:

Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług
serwisowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń
wielofunkcyjnych posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego będąc uprawnionym do
reprezentowania Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………..………….….…….
………………………………………………………………………………………………………..……………………….….…….
(nazwa i siedziba wykonawcy)

oświadczam, że:
1) *nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
2) *należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. …………………………………………..……..
(nazwa podmiotu, siedziba)

2. …………………………………………..……..
(nazwa podmiotu, siedziba)
*) niepotrzebne skreślić

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i data

UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
(Uwaga zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą)

Działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:
Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla
urządzeń wielofunkcyjnych posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

5. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą
Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na
skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.
L Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
p. do występowania w imieniu Podmiotu w obrocie
prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby (osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość i data

Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

Załącznik nr 8 do SIWZ
…......................................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ– DOŚWIADCZENIE
Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń
wielofunkcyjnych posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia opisanego w SIWZ przedstawiamy
wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień:
1

Lp.

2

Nazwa Podmiotu, którego doświadczenie
jest wykazywane
(wykonawca lub podmiot trzeci, o którym
mowa w art. 22a Pzp)

Opis wykonanego/wykonywanego zamówienia
(należy podać informacje w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
doświadczenia, o którym mowa w cz. VI SIWZ
ppkt 6.9.)

3

5

5

Wartość zamówienia
w PLN brutto

Data wykonania/ wykonywania
zamówienia:
a) okres od – do (data rozpoczęcia data zakończenia)
lub
b) data rozpoczęcia – wraz z
informacją że zamówienie dalej trwa

Odbiorca
(nazwa klienta, dla którego
wykonano zamówienie)

1.

2.

Do wykazu załączamy dowody określające, czy wymienione w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie
prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i
data

Sygnatura postępowania: DZZK/124/DI/2017

Załącznik nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług
serwisowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń
wielofunkcyjnych posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………..………….….…….
………………………………………………………………………………………………………..……………………….….…….
(nazwa i siedziba wykonawcy)

oświadczam, że:
podmiot realizujący serwis (.............................. – należy wskazać nazwę podmiotu) posiada
znajomość budowy i działania urządzeń wielofunkcyjnych posiadanych przez Zamawiającego,
wymienionych w OPZ, potwierdzoną zaświadczeniem (certyfikatem), o którym mowa w rozdziale
XXVII pkt 27.3 ppkt 3) SIWZ.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i data

