Załącznik Nr 1

Nr sprawy 3/2017
Zamawiający:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda Twardowskiego
ul. Partyzantów 46
24 – 100 Puławy
tel. 81 888 58 50
e-mail: psmpulawy@poczta.onet.pl

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
ZAKUPU FLETU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej kwoty
30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Puławy, dnia 17 listopada 2017 r.

Zatwierdził:
Dyrektor

Stanisława Małgorzata Ziemnicka

......................................................
(pieczęć jednostki Zamawiającego
dla której realizowane jest zamówienie)

Puławy, dnia 17 listopada. 2017

r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
na zakup fletu
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)
1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego:
Państwowa szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego Puławach, ul.
Partyzantów 46, 24-100 Puławy
e-mail: psmpulaw@poczta.onet.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakup fletu Yamaha YFL – 212U z 2 główkami (prostą i zakrzywioną) i futerałem dla
PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach
a) okres gwarancji:3 lata
b) warunki płatności: przelew do 20 grudnia 2017 r.
c) Termin wykonania zamówienia – 5 grudnia 2017 r.
3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R.
Twardowskiego w Puławach 24-100 Puławy ul. Partyzantów 46
b) przesłać na adres: osobiście w siedzibie: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
R. Twardowskiego w Puławach 24-100 Puławy ul. Partyzantów 46
c) w wersji elektronicznej na e-mail: psmpulawy@poczta.onet.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28 listopada 2017 r.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
b) podpisany wzór umowy;
c) oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach do wykonywania określonej
działalności lub czynności(odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o
wpisie do ewidencji gospodarczej
(pieczęd Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

.......................................................................................................................................................
pełna nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę

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

tel. ...................... fax. ........................... e-mail ...............................

W postępowaniu na …………………………………………………………………………… .

oferujemy realizację zamówienia zgodnie
w istotnych warunków zamówienia za kwotę:

ze

wszystkimi

wymaganiami

zawartymi

cena brutto ........................................................................... zł

(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

Termin realizacji zamówienia – ………………………. . data........................................
..........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty )

Załączniki:

1.
2.
3.
4.

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

(pieczęd Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium
wykonalności ……………………………………………………………….. .

(imię i nazwisko)_________________________________________________________
reprezentując firmę (nazwa firmy)____________________________________________
_______________________________________________________________________

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ..........................................................
oświadczamy, że spełniamy warunki zgodnie z którymi:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
6. wszystkie zapisane strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta
składa się z ..................... stron.

Data ..................................................
________________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

