Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lu tego 199 4 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 200 6 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w ro zumieniu u stawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 9 0 po z.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lu tego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.63 1) jest Piotr Ruta. A utorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w ro zumieniu us tawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 9 0 po z.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawach pokrewny ch (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

znak sprawy:
ZP1/282/28/2018

zał. nr 1
do SIWZ

torem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.63 1) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nyc h (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mów ienia w roz umieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

ZAMAWIAJĄCY:
Gdański Ośrodek Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

torem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.63 1) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lut ego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nyc h (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w roz umieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

OFERTA
WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………

4)

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, nr tel. kontaktowego, numer: NIP, REGON, KRS)
Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Waru nków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.:

Dostawa elektrycznego samochodu osobowo-towarowego
dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.
ja niżej podpisany:

A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i praw ac h po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mów ie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o pr awie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta. A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta

(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy)

niniejszym oświadczam (my), że Wykonawca którego reprezentuję:
1. Oferuje fabrycznie nowy z produkcji z 2018 roku pojazd:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

(marka, typ, model)
na warunkach określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ),
1)
przedmiotowego przetargu – za cenę (brutto – łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT):
............................................................... zł

2)

(słownie: ...................................................................................................................................................................... złotych …...../100)
1.1 Cena oferty bez podatku od towarów i usług VAT (wartość netto): ............................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................................................................ złotych …...../100)
1.2

3)

Cena oferty uwzględnia: …. % podatek od towarów i usług VAT w kwocie: ........................................ zł
Wybór niniejszej oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

1.3

3)

Wybór niniejszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
(to oznacza, że Zamawiający zobowiązany będzie do odprowadzenia należnego podatku VAT zgodnie
obowiązującymi w z tym zakresie przepisami).

2.

Cenę oferty obliczono podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia przy uwzględnieniu warunków
określonych we Wzorze Umowy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi
w § III części II SIWZ.
Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia
[Opracował: Piotr Ruta]
na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600).
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Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lu tego 199 4 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 200 6 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta Autorem ninie jszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w ro zumieniu u stawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 9 0 po z.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lu tego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.63 1) jest P iotr Ruta. A utorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w ro zumieniu us tawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 9 0 po z.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawach pokrewny ch (t.j. Dz. U. z 2006 r o ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

znak sprawy:
ZP1/282/28/2018

zał. nr 1
do SIWZ

Formularz Oferty
Dostawa elektrycznego samochodu osobowo-towarowego dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.

torem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.63 1) jest Piotr Rut a Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

3. Ma świadomość tego, że składając ofertę w przedmiotowym przetargu akceptuje wszelkie warunki
określone treścią SIWZ, w szczególności:
1) Termin realizacji: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Warunki płatności:
a) Sposób rozliczenia – wynagrodzenie ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
b) Termin płatności – do 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, potwierdzającej
wykonanie dostawy.
c) Płatność - jednorazowa po odbiorze przedmiotu umowy.
d) Waluta rozliczenia – płatność w złotych polskich.
3) Termin związania ofertą - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
4) Wzór Umowy, który został określony zał. nr 2 do SIWZ.
4. Spełnia warunki udziału określone w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.1

Zapewnia w okresie udzielonej gwarancji:
1) Zachowanie pełnej sprawności techniczno-użytkowej oferowanego pojazdu. Serwis
gwarancyjny będzie realizowany w punkcie obsługi technicznej, który jest zlokalizowany:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

(nazwa, adres punktu obsługi technicznej w którym będzie realizowany serwis gwarancyjny)

11)

2) udostępnienie nieodpłatnie pojazdu zastępczego (o podobnych parametrach technicznoużytkowych) na okres wykonywanych napraw (usuwania wad powstałych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy) w przypadku, gdy naprawa trwa dłuższej niż 2 (dwa) dni.
5. Zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) do wykonania części zamówienia
3) 7)
wskazane w poniższej tabeli:
Określenie części zamówienia, której realizację
Wykonawca powierzy Podwykonawcy

5.1

Podwykonawca
[nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo
miejsce zamieszkania, numer: NIP, REGON, KRS]

W stosunku do wyżej wymienionego podwykonawcy (podwykonawców) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. W zakresie elementów ocenianych przez Zamawiającego (w ramach kryteriów oceny ofert
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ) oferuje, odpowiednio:
Lp.

Kryterium

Parametr

Wielkość

1

2

3

4

1
2
3
4

Termin gwarancji na akumulator
Termin gwarancji na pojazd
Ilość kWh akumulatora

lata

12)

lata

13)

kWh

14)

Przebieg w oferowanym terminie gwarancji akumulatora

15)

km

Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 r o ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lute go 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejsz ej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia
[Opracował: Piotr Ruta]
na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600.).
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Lp.

Kryterium

Parametr

Wielkość

1

2

3

4

5

Termin gwarancji na elementy napędu elektrycznego

6

Zużycie energii Wh/km

7

Ilość siedzeń

16)

lata
Wh/km

17)

szt.

18)

7. Zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia (które nastąpi niezwłocznie po upływie
terminu otwarcia ofert) na stronie internetowej www.mosirgdansk.pl
[zakładka: zamówienia publiczne powyżej 30.000/nowe postępowania/ogłoszenie o
przedmiotowym postępowaniu/aktualizacja z dnia otwarcia ofert]
informacji dotyczącej:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach,
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
8)
grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), a w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
(UWAGA: Oświadczenie musi być aktualne na dzień upływu terminu składania ofert)

7. Zobowiązuje się do bieżącego sprawdzania (monitorowania), jednakże niemniej niż jeden raz
po godzinie 16:00 każdego dnia (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), transmisji
dokonywanych odpowiednio na numer faxu lub adres e-mailowy podany w pkt. 8.
8. Wszelkie wnioski, informacje, oświadczenia i zawiadomienia należy przekazywać,
odpowiednio:
6)

1) za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
na adres:
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..

(wskazać jeżeli jest inny niż na pierwszej stronie oferty)
5)

2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

na adres e-mailowy: …………………………….................................................................................................................................
9)

9. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
10)
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
10.

Wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

11.

Załącza poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:
(poniższy wykaz dokumentów ma na celu pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia oferty)

Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 r o ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lute go 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejsz ej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia
[Opracował: Piotr Ruta]
na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600.).
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Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lu tego 199 4 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 200 6 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta Autorem ninie jszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w ro zumieniu u stawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 9 0 po z.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lu tego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.63 1) jest P iotr Ruta. A utorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w ro zumieniu us tawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie autors kim i prawach po krewny ch (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 9 0 po z.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specy fikacji Istotny ch Warunków Zamówienia w rozumieniu u stawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawach pokrewny ch (t.j. Dz. U. z 2006 r o ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

znak sprawy:
ZP1/282/28/2018

zał. nr 1
do SIWZ

Formularz Oferty
Dostawa elektrycznego samochodu osobowo-towarowego dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.

torem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.63 1) jest Piotr Rut a Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
(Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 PZP pozyska wskazane dokumenty z bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne)

Ponadto - zależności od okoliczności faktycznych – w ofercie składa się:
Dokument potwierdzający uprawnienie osoby (osób) do złożenia oferty – w przypadku,
gdy prawo to nie wynika z CEiDG lub KRS.

utorem niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 1 994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mów ienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikac ji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew ny ch (t.j. Dz. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta. A utorem niniejs zej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w ro zumie niu ustaw y dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 po z.63 1) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o praw ie autors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta .

(własnoręczny podpis upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy)
Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 r o ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lute go 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejsz ej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia
[Opracował: Piotr Ruta]
na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600.).
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znak sprawy:
ZP1/282/28/2018

zał. nr 1
do SIWZ

Formularz Oferty
Dostawa elektrycznego samochodu osobowo-towarowego dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.

torem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.63 1) jest Piotr Rut a Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

1)

cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1830 z późn. zm.), które stanowią,
odpowiednio:
art. 3 ust. 1 pkt. 1
„Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę;”
art.3 ust. 2
„W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług
lub podatkiem akcyzowym. (…).”
2)

w przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca podaje
wartość bez podatku VAT

3)

niepotrzebne skreślić,

4)

w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, np.
wspólników spółki cywilnej lub konsorcjantów tworzący konsorcjum, wskazać odpowiednio dane
wszystkich wspólników lub konsorcjantów,

5)

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),

6)

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481
z późn. zm.),

7)

wypełniać w przypadku, gdy Wykonawca nie polega na zdolnościach lub sytuacji podwykonawcy
– na zasadach określonych w art. 22a PZP – w celu wykazania spełniania warunków udziału
w niniejszym postępowaniu,

8)

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 roku poz. 1126) oświadczenie składa się w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników
spółki cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
10)

w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

11)

wskazany punkt obsługi technicznej, świadczący usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego w celu
zachowania pełnej sprawności techniczno-użytkowej oferowanego pojazdu, musi być
zlokalizowany na terenie administracyjnym miasta na prawach powiatu: Gdańsk lub Sopot
lub Gdynia
Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 r o ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lute go 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejsz ej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia
[Opracował: Piotr Ruta]
na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600.).
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12)

w przypadku nie wskazania terminu gwarancji na akumulator, uznaje się, że zaoferowano termin
minimalny, tj. 5 lat, a w przypadku wskazania terminu krótszego niż 5 lat oferta podlega
odrzuceniu,

13)

w przypadku nie wskazania terminu gwarancji na pojazd, uznaje się, że zaoferowano termin
minimalny, tj. 2 lata, a w przypadku wskazania terminu krótszego niż 2 lata oferta podlega
odrzuceniu,

14)

w przypadku nie wskazania ilości kWh akumulatora, uznaje się, że zaoferowano ilość minimalną,
tj. 30 kWh, a w przypadku wskazania ilości mniejszej niż 30 kWh oferta podlega odrzuceniu,

15)

w przypadku nie wskazania przebiegu doliczonego do okresu gwarancji akumulatora, uznaje się,
że zaoferowano przebieg minimalny, tj. 100.000 km, a w przypadku wskazania przebiegu
mniejszego niż 100.000 km oferta podlega odrzuceniu,

16)

w przypadku nie wskazania terminu gwarancji na elementy napędu elektrycznego, uznaje się, że
zaoferowano termin minimalny, tj. 2 lata, a w przypadku wskazania terminu krótszego niż 2 lata
oferta podlega odrzuceniu,
17)
w przypadku nie wskazania wielkości zużycia energii Wh/km, uznaje się, że zaoferowano
maksymalną wielkość, tj. 280 Wh/km, a w przypadku wskazania wielkości większej niż 280
Wh/km oferta podlega odrzuceniu,
18)

w przypadku nie wskazania ilości siedzeń, uznaje się, że zaoferowano minimalną ilość, tj. 5
siedzeń, a w przypadku zaoferowania ilości mniejszej niż 5 oferta podlega odrzuceniu.

Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 r o ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lute go 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejsz ej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia
[Opracował: Piotr Ruta]
na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600.).
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