Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017

…………………………………………………..…………………
Miejscowość i data

......................................................
(Dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Ja niżej podpisana/y: .................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz......................................................................................................................
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu – do siedziby Zamawiającego
obejmującej dostawę i montaż 5 kompletów – klimatyzatorów do pracowni w ZS1 w Kutnie składam
niniejszą ofertę.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową brutto za jeden kompletklimatyzator ……………………………......................................................................................... zł brutto
(słownie..............................................................................................................................................
.........…………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto),
Łączna wartość zamówienia: ……………………….…………..……..….…………………… zł brutto:
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. ………………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto )
Cena netto za jeden komplet………………………..
Obowiązujący podatek VAT…………………………
A. udzielimy …… miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczone i zmontowane stanowiska oraz ich
wyposażenie,
B. wystawione faktury będą płatne w ciągu ………… dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu.

................................................................
(Data, miejscowość)

…………………………………………………….
(Podpis Wykonawcy lub Przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017

…………………………………………………..…………………
Miejscowość i data

......................................................
(Dane Oferenta)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU INNYCH
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ponadto oświadczam, że:
1.W stosunku do firmy..............................................................................................nie otwarto likwidacji i
nie ogłoszono jej upadłości.
2.Firma .................................................................................................................................nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3.Firma.................................................................................................. nie została skazana za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

................................................................
( Data, miejsce)

…………………………………………………….
(Podpis Wykonawcy lub Przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017

…………………………………………………..…………………
Miejscowość i data

......................................................
(Dane Oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
W związku ze złożeniem oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017 pn. „Klucze do
sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w
Kutnie” nr RPLD.11.01.02-10-B036/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności, Działania XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oświadczam, ze nie jestem powiązana/y
kapitałowo i/lub osobowo z Powiatem Kutnowskim/ Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie,
w szczególności poprzez:
 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją
najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

................................................................
( Data, miejscowość)

…………………………………………………….
(Podpis Wykonawcy lub Przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

Załącznik nr 4
do Zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu – do siedziby Zamawiającego. Zamówienie obejmuje
dostawę i montaż 5 kompletów – klimatyzatorów do pracowni w ZS1.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje:
1. Klimatyzator do międzyszkolnej pracowni przedmiotowej wyposażonej w sprzęt i materiały do TIK
w Technikum – 1 sztuka
2. Klimatyzator do 4 sal komputerowych w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie – 4 sztuki
Planuje się wyposażenie 5 pracowni Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska
7,99-300 Kutno polegające na zainstalowaniu 5 klimatyzatorów. Każde urządzenie będzie spełniało
minimalne warunki przedstawione poniżej:
Minimalne wymagania dla kompletu:
Wydajność
Klasa energetyczna

chł. średn. (min-max)
grz. średn. (min-max)
chłodzenie/grzanie

SEER

średni

SCOP

średni
chł. średn. (min-max)
grz. średn. (min-max)

Pobór mocy elektr

Przepływ
powietrza

jedn. wewnętrzna

Temperatura pracy
chł/grz

jedn. zewnętrzna
jedn. wewnętrzna
jedn. zewnętrzna

Zasilanie

jedn. zewnętrzna

kW

W/W
W

m3/h

°C
V, Hz, Ph

5,3(1,8-6,1)
5,5(1,4-6,7)
A++/A+
6,5
4,2
1630 (140-2360)
1540 (200-2410)
610/460/360
2100
17~32/0~30
15 +50/-15+30
220-240,50,1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
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