Załącznik nr 1

OFERTA
WYKONAWCA

....................................................................................
(pieczęć wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY
....................................................................................
(Nazwa i siedziba wykonawcy)

Prokuratura Okręgowa w Elblągu
....................................................................................

Ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13
82-300 Elbląg
....................................................................................
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

....................................................................................
numer faxu

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym III.G.215/5/09, oferujemy
wykonanie zamówienia na:
„ sprzedaŜ i dostawę bonów towarowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej
w Elblągu i podległych Prokuratur Rejonowych”
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia za:
cenę ( koszt ) brutto ( z VAT) :
tj. za cenę ( koszt ) netto :

+ VAT w wys.:

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

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

%

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

złotych
złotych
złotych

Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia .

2. Wykonawca potwierdza zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeŜeń oraz otrzymanie od zamawiającego
niezbędnych informacji do przygotowania oferty.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe uwaŜa się za związaną/nym* niniejszą ofertą przez czas
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni,
podczas gdy bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
4. Wykonawca oświadcza, iŜ zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
projekt umowy został przez nią/niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku
wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do dnia 23.12.2009r.
6. Wykonawca udziela gwarancji waŜności bonów od przekazania do eksploatacji do
................................ roku, tj. na okres ……. miesięcy .
7. Informuje/ my, Ŝe na terenie Elbląga posiadamy ................................... sztuk placówek
handlowych w których moŜna realizować oferowane bony towarowe.
8. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Do niniejszej oferty załączamy:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych – załącznik nr 3
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, oraz Ŝe oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z
art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2
3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej
4) parafowany przez nas wzór umowy stanowiący załącznik nr do SIWZ
5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień publicznych stanowiący
załącznik do SIWZ wraz z listami referencyjnymi.

.........................., dnia ........................ 2009r.

..........................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

W

związku

z

udziałem

naszej

Firmy

w

przetargu

nieograniczonym

III.G.215/5/09 na:

sprzedaŜ i dostawę bonów towarowych dla pracowników Prokuratury
Okręgowej w Elblągu i podległych Prokuratur Rejonowych
oświadczam, Ŝe

...............................................................................................................................................
(nazwa firmy )

spełnia określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr
223 poz. 1655, zm.: Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058) warunki:
1.

posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
obejmującej swym zakresem przedmiot umowy;

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonywania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam,
Ŝe oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Równocześnie upowaŜniam Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich
badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŜonych
informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.

.................................................................................
(miejscowość, data, pieczęć firmy i podpis osoby upowaŜnionej)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, Ŝe .................................................................................................
nazwa firmy

nie podlega wykluczeniu z postępowania III.G.215/5/09 na:

sprzedaŜ i dostawę bonów towarowych dla pracowników Prokuratury
Okręgowej w Elblągu i podległych Prokuratur Rejonowych
na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

(Dz.U. z

2007r. Nr 223 poz. 1655, zm.: Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 ), czyli nie
jestem/śmy*:
1. Wykonawcą, który wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania ;
2. Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość
ogłoszono;
3. wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskałem
przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. osobą fizyczną, którą 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 mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom

osób

przestępstwo

wykonujących
przeciwko

pracę

obrotowi

zarobkową,

przestępstwo

gospodarczemu

lub

inne

przekupstwa,
przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółką partnerską, której 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 mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną, której 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 mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
8. sobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,
zarobkową,

przestępstwo
przestępstwo

przeciwko

prawom

przekupstwa,

osób

przestępstwo

wykonujących
przeciwko

pracę

obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
9. podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary;
10. Wykonawcą, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3 ww ustawy.
11. Wykonawcą, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwał się w

celu sporządzenia oferty

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział mój w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ;
12. Wykonawcą, który złoŜył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
13. Wykonawcą, który nie złoŜył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub
złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art.26 ust.3 ww ustawy;
14. Wykonawcą, który nie wniósł wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.

...............................................................................
(miejscowość, data, pieczęć firmy i podpis osoby upowaŜnionej)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
..................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień publicznych
Lp.

Data realizacji
zamówienia

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

Wartość
zamówienia

Miejsce realizacji ( nazwa i adres
Zamawiającego)

, dnia .......................................................
..............................................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionych

Załącznik nr 5
UMOWA NR …….. /2009/D
zawarta w dniu …………………………………………..…… 2009r.
pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13 , 82-300 Elbląg , zwanym
dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :
1. Zbigniewa Więckiewicza – Prokuratora Okręgowego w Elblągu
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym do rejestru/ewidencji pod numerem ……………………………………………….…….. zwanym dalej
WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
o następującej treści:

§1
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego III.G.215/5/09, Zamawiający
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania dostawę polegającą na :
sprzedaŜy i dostawie bonów towarowych dla pracowników Prokuratury
Okręgowej w Elblągu i podległych Prokuratur Rejonowych.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę bonów towarowych w ilości 716 sztuk o nominale
50,00 zł o łącznej wartości 35 800,00 zł. na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§2
Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 23.12.2009r.

§3
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę bonów towarowych na własny koszt.

§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego
wykonania.

§6
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą, będzie wynagrodzenie
brutto.
2. Wykonawca wyraŜa zgodę na odliczenie przez Zamawiającego od wynagrodzenia wartości
dostaw niewykonanych.
3. Ustalone w tej formie wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT wynosi ……………………
złotych (słownie złotych: ……………………………………………………...……… /100 ).

§7
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po całkowitym zrealizowaniu zadania potwierdzonym
protokołem odbioru podpisanym przez reprezentanta Zamawiającego oraz Wykonawcy .

§8
1. Rozliczenie przedmiotowego zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
3. Faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego wraz z
protokołem odbioru dostawy.
Płatnik : Prokuratura Okręgowa w Elblągu, NIP: 578-10-61-216, 82-300 Elbląg, ul. Bulwar
Zygmunta Augusta 13.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złoŜenia przelewu w banku Zamawiającego

§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne bonów towarowych objętych umową stwierdzone w toku czynności odbioru
końcowego.
2. Czas interwencji Wykonawcy wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia wady fizycznej
przez Zamawiającego.

§ 10
1. JeŜeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego zamówienia
o ilość 30 sztuk bonów o nominale 50,00 zł o łącznej kwocie 1 500,00 zł, stanowiącą
wielkość nie przekraczającą 20 % aktualnego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
wykonać tą dostawę na podstawie odrębnego zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy
zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów jak w ofercie przetargowej
zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość rezygnacji w trakcie realizacji z wykonywania
części dostawy. Wartość umowna zostanie pomniejszona o kwotę niewykonanej części
zamówienia.

§ 11
1. JeŜeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 2 umowy z winy
Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy, za kaŜdy dzień
zwłoki.
2. Zamawiający moŜe potrącić karę umowną z wynagrodzenia.

§ 12
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy, zgodnie z art.144
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, zm.: Dz.U. z 2008r.
Nr 171 poz.1058), nie mogą być postanowienia, których dokonanie stanowiłoby zmianę treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zmiany te zostały
przewidziane w treści niniejszej umowy wraz z warunkami na podstawie których będą
dokonywane .

§ 13
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
i zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za wykonanie części umowy.

§ 14
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, zm.: Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058).

§ 16
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 6

……………………………..
Pieczęć adresowa Wykonawcy

Wykaz placówek handlowo-usługowych realizujących bony towarowe w Elblągu,
Braniewie, Ostródzie, Iławie, Morągu, Nowym Mieście Lubawskim Działdowie
III.G.215/5/09

W niniejszym wykazie Zamawiający zastrzega, Ŝe Wykonawca nie moŜe wykazywać
poszczególnych stoisk w ramach danego punktu handlowego czy usługowego, nie moŜe
wykazywać równieŜ placówek o charakterze stoisk na placach targowych, kiosków ruchu oraz
ulicznych barów.
(wg wzoru poniŜej)
Miejscowość

Liczba

Nazwy i adresy placówek handlowo-usługowych
realizujących bony towarowe

Elbląg

Braniewo

Ostróda

Iława

Morąg

Nowe Miasto
Lubawskie

Działdowo

…..…………………………………………….
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

…………………., dnia…..2009r.

