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INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1.Nazwa i adres zamawiającego :
TILIA Projektowanie i Zakładanie Ogrodów
Ul. Wojska Polskiego 71
98-300 Wieluń
NIP: 832-198-02-42 REGON 100227539
Firma Tilia Projektowanie i Zakładanie Ogrodów pragnie poinformować, iż złożyła
wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
o numerze WND-RPLD.03.06.00-00-826/11
Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia
nowych usług.
W związku z powyższym firma Projektowanie i Zakładanie Ogrodów na podstawie
art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania
przetargowego na zakup koparko ładowarki .

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej http://www.tiliaogrody.pl
oraz w siedzibie firmy.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na tytuł
postępowania.
2. Zamówienie obejmuje:
Zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakup koparko ładowarki wraz z osprzętem.
1) Ładowarko koparka fabrycznie nowa 2012 r.
2) Moc ładowarki wielofunkcyjnej od 26 do 36 KM
3) Silnik diesel - spełniający normy EURO III
4) Napęd na cztery koła
5) Wyjście hydrauliczne min. 40 l/min
6) Ilość pomp hydraulicznych – 3 szt.
7) System ostrzegający przed wywróceniem maszyny
8) Wysięgnik teleskopowy
9) Obsługa ładowarki za pomocą wielofunkcyjnego (minimum 8 funkcyjnego) joysticka
10) System automatycznej blokady kół
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11) Wysokość podnoszenia min. 2900 mm
12) Minimalna siła udźwigu 1200 kg
13) Minimalna masa załadunku 800 kg
14) Minimalna siła pchania 800 daN
15) Ogumienie umożliwiające prace w ogrodach
16) Amortyzowane siedzenie operatora
17) System samo poziomowania koparko ładowarki
18)Maksymalna waga ładowarki wielofunkcyjnej 1100 kg
19) Łyżka wielofunkcyjna 4w1o minimalnej szerokości 120 cm i ładowności 160 l fabrycznie
nowa
20) Minikoparka o szerokości łyżki roboczej minimum 25 cm fabrycznie nowa
21)Kaparka łańcuchowa – trenczer o minimalnej głębokości wykopu 120 cm i szerokości
wykopu minimum 15 cm fabrycznie nowa
22)Znak CE producenta
23) Udokumentowanie danych fabrycznych + oryginalny folder producenta

Wymagania dodatkowe:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu
wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: wyciągi
świadectwa homologacji koparko ładowarki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z
katalogiem części osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w skład
wyposażenia.
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił szkolenie teoretyczne i praktyczne
w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie firmy Tilia
Projektowanie i zakładanie ogrodów; ul. Wojska Polskiego 71; 98-300 Wieluń i w
uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 5 dni od daty dostarczenia sprzętu.
c) Do oferty należy dołączyć:
- oryginalny folder producenta oferowanych urządzeń,
- wyciąg aktualnego świadectwa homologacji– WZÓR- znaki producenta CE maszyn pochodzących z produkcji seryjnej,
- tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych
(nie dopuszcza się przedruków z Internetu),
- adres punktu serwisowego położonego w najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje prawidłową współpracę dostarczonych podzespołów (dostawek) z
wielozadaniową koparko ładowarką.
W przypadku uszkodzenia nośnika narzędzi (koparko ładowarki) spowodowanego niewłaściwą
pracą dostarczonych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów
związanych z naprawą nośnika.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby firmy
Tilia Projektowanie i zakładanie ogrodów; ul. Wojska Polskiego 71; 98-300 Wieluń
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
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4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( teks jednolity : Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z
późn. zm. ),, zwanej dalej "ustawą".
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują/będą dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
PZP.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia i o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł każda, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
.
Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium „spełnia – nie
spełnia” na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego.

6. Oferta powinna
i oświadczenia :

zawierać

prawidłowo

wypełnione

następujące

dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy .
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia i o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł
każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie ;
5. Dokumenty (referencje lub inne dokumenty) od poprzednich Zamawiających
potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.
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7. Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817 ze
zmianami) w/w dokumenty Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 , składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości– dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Zgodnie z art. 23 ust. PZP Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia.
W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego
bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę
zostanie wykluczony z postępowania.
Ofertę należy złożyć w 2 tomach:
Tom I powinien zawierać formularz oferty; dodatkowo należy w nim zamieścić informacje,
które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Tom II powinien zawierać dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzeżenie oferenta
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
Obydwa tomy powinny zawierać łącznie dokumenty określone w pkt. 6 niniejszej
instrukcji.
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Brak zastrzeżenia oferenta w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, że nie mogą
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania lub złożenie oferty w jednym tomie
będzie skutkować przyjęciem przez zamawiającego, że treść oferty, wszelkich oświadczeń
i innych dokumentów składanych przez oferenta jest jawna i może zostać udostępniona innym
uczestnikom postępowania.
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:
Rozdział 1:
Rozdział 2:

Formularze: oferta, oświadczenia
Instrukcja dla oferentów

Formularz Oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinien zostać
wypełniony przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nim zmian przez oferenta.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje
on "nie dotyczy".
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 Pzp.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ( zgodnie z art. 38 pkt. 6 Pzp ).
13. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
14. Wymagania dotyczące wadium:
Brak wadium
15. Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.
16. Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
17. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane
w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem
oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.
18. Oferent zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego:
TILIA Projektowanie i zakładanie ogrodów
Ul. Wojska Polskiego 71
98-300 Wieluń
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oferta na:
„Zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług”
w ramach projektu współfinansowanego przez UE
nazwa projektu o numerze WND-RPLD.03.06.00-00-826/11 „Wzrost konkurencyjności firmy
poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług”.
Otworzyć po 9.05.2012 godzina 17:00
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby
można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.
19. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego
9-05-2012r. do godz. 16:55.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

nie

później

niż

do

dnia

20. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi, w siedzibie zamawiającego w dniu 9.05.2012 o godzinie
17:00.
21. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
22. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
23. Informacje, o których mowa w pkt 21 i 22, przekazane zostaną niezwłocznie oferentom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.
24. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
25. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a oferentem negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 26, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.
26. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich oferentów, którzy złożyli
oferty.
27. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 pkt.2 Pzp.
28. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A. Cena oferty

- 95 %

B. Gwarancja i serwis - 5%
29. Sposób oceny ofert:
a) przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryterium ceny oraz gwarancji i serwisu. Oceny dokonywać będą członkowie komisji
przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę
otrzyma największą liczbę punktów i jest ofertą najkorzystniejszą.
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b) w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nie odrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt

c) oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 95 pkt, a pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej.
d) jeśli nie będzie można 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 wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
e) w kryterium gwarancja i serwis zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (gwarancję i serwis oferty ocenianej/ najdłuższa gwarancja i serwis spośród ofert
nie odrzuconych) x 100 pkt

f) oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 5 pkt, a pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej.
g) jeśli nie będzie można 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 wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
30. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne o jego wynikach oraz
1) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
2) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w
niej nieprawdziwe dane lub będzie się uchylał od zawarcia umowy na warunkach
wynikających z SIWZ, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która
uzyska najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko
jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Odmowa jej udostępnienia będzie wówczas
traktowana jak uchylanie się od zawarcia umowy.
31. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Małgorzata Lekki – właściciel
e-mail: mlekki.tilia@wp.pl
Tel. 607-30-94-94
32. Oferentom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
33. Postanowienia końcowe:
1) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty
………………………..
(pieczęć firmy)
1) Dane dotyczące Wykonawcy:
a) Nazwa ……………………………………………………………………………………
b) Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………
c) Siedziba ……………………………………………………………………………
2) Dane dotyczące Zamawiającego:
TILIA Projektowanie i Zakładanie Ogrodów
Ul. Wojska Polskiego 71
98-300 Wieluń
NIP: 832-198-02-42
REGON 100227539
3) Oferuję do wykonania zamówienie określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
„Zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług”
w ramach projektu współfinansowanego przez UE pt.:
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia
nowych usług”
loco Wieluń, ul. Wojska Polskiego 71
a) Zobowiązuję się wykonać zamówienie :
cena brutto ...............................................................................................................................zł
(słownie: …………………………………...………………………………..……...….........…)
w tym podatek VAT ………..% w wysokości .......................................................................zł
(słownie: ……………………………………………….………..……………………...…...…)
cena netto .................................................................................................................................zł
(słownie: ……………………………………………….....……………..………………......…)
b) Termin zakończenia realizacji całego zamówienia : do …….. dni od daty podpisania umowy.
4) Udzielam ………… miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Oświadczam, że okres
rękojmi zostanie wydłużony na czas gwarancji.
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5) Oświadczenie Wykonawcy:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń.
b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego
przygotowania oferty i nie wnosimy uwag.
c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
d) Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
e) Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej, oraz wszystkie warunki
określone ustawie Prawo zamówień publicznych.
6) Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki
cywilne) jest:
a) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
b) Adres ………………………………………………………………………………
c) Stanowisko …………………………………………………………………………
d) Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………
7) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty załączam:
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………………
8) Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wszystkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w postępowaniu oraz oferty od momentu ich otwarcia są jawne,
za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca składający
ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym podmiotom.
Wykonawca zastrzega, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą
być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
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9) Inne informacje Wykonawcy:
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
Ofertę niniejszą składamy na ….…. stronach kolejno ponumerowanych od nr … do nr … .
Miejscowość...................................., dnia ................... 2012r.
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Dane techniczne oferowanej koparko ładowarki:
a) Nazwa / Model …………….…………………………………………………………………
Dane dotyczące Wykonawcy:
a) Nazwa …………………………………………………………………………………………
b) Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………
c) Siedziba ………………………….………………………………………………………

L.P Opis

Wypełnia Wykonawca

1.

Rok produkcji

4.

Ładowarko koparka fabrycznie nowa
2012 r.
Moc ładowarki wielofunkcyjnej od 26
do 36 KM
Silnik diesel - spełniający normy
EURO III
Napęd na cztery koła

5.

Wyjście hydrauliczne min. 40 l/min

6.

Ilość pomp hydraulicznych – 3 szt.

7.

System ostrzegający przed
wywróceniem maszyny
Wysięgnik teleskopowy

2.
3.

8.
9.

10.

Obsługa ładowarki za pomocą
wielofunkcyjnego joysticka
(minimum 8 funkcyjny)
System automatycznej blokady kół

11.

Wysokość podnoszenia min. 2900 mm

12.

Minimalna siła udźwigu 1200 kg

13.

Minimalna masa załadunku 800 kg

14.
15.
16.

Minimalna siła pchania 800 daN
Ogumienie umożliwiające prace w
ogrodach
Amortyzowane siedzenie operatora
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17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

System samo poziomowania koparko
ładowarki
Maksymalna waga ładowarki
wielofunkcyjnej 1100 kg
Łyżka wielofunkcyjna 4w1
o minimalnej szerokości 120 cm
i ładowności 160 l fabrycznie nowa
Minikoparka o szerokości łyżki
roboczej minimum 25 cm fabrycznie
nowa
Kaparka łańcuchowa – trenczer
o minimalnej głębokości wykopu 120
cm i szerokości wykopu minimum 15
cm fabrycznie nowa
Znak CE producenta
Udokumentowanie danych
fabrycznych + oryginalny folder
producenta

Miejscowość...................................., dnia ................... 2012r.
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
(pieczęć firmy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP na:
…………………………................................................................................................................................................
......................................................................................................................
Firma (nazwa, adres)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późn. zm.)
oświadcza, że:
spełniamy indywidualnie lub razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który
brzmi:
Art. 22. ust. 1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
nie podlegamy indywidualnie ani żaden z Wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które brzmią:
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko
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środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się
do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o
którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.
Miejscowość...................................., dnia .........................
..........................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela
Pouczenie
Osoba składająca oświadczenie ponosi pełna odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach
określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego
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Załącznik 4 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykaz dostaw o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnie 3 lata
Całkowita
wartość
dostaw, za
które
wykonawca
odpowiadał

Nazwa
przedsięwzięcia
(rodzaj dostaw)

1

2

Okres
obowiązywania
umowy

3

Data
rozpoczęcia

4

Generalny
wykonawca
(GW)
czy
podwykonawca
(PW)

Zamawiający
i miejsce

5

6

Zakończone
tak / jeszcze
nie / nie

7

Prosimy tutaj dołączyć dostępne referencje i świadectwa od właściwych zamawiających.

Podpis ……………………………………………..
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)
Data: ……………………………………………….
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