
  
 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

.................................................. 
( pieczęć Wykonawcy ) 

  

 FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ............................................................................. 

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

Siedziba:    ............................................................................. 

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

Poczta elektroniczna (e-mail): ............................................................................. 

Adres internetowy (URL): ............................................................................. 

Numer telefonu:   ............................................................................. 

Numer faksu:   ............................................................................. 

Numer REGON:   ............................................................................. 

Numer NIP:    ............................................................................. 

 
2. Nawiązując do przetargu nieograniczonego numer ……… na 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu …….. r., udostępnionym na stronach portalu internetowego UZP 

www.portal.uzp.gov.pl    oraz ogłoszonego na stronie internetowej ........................ i w 

siedzibie Zamawiającego, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Wartość ogółem brutto : ................................ PLN  

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

w tym:  stawka podatku VAT ..............%, tj. ...................................... PLN 

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

Wartość netto: ................................................... PLN  

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

 

 

 
3. Akceptujemy formę i termin płatności: przelew w terminie do 30 dni od daty  otrzymaniu 

przez zamawiającego faktury VAT. 
 
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia               

i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne             
do przygotowania oferty. 

 
5. Oświadczamy, Ŝe czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 



6. Oświadczamy, Ŝe załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
projekt umowy  został przez nas zaakceptowany bez z astrze Ŝeń i zobowi ązujemy 
się – w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umo wy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiaj ącego, na wymienionych w projekcie umowy 
warunkach, z uwzgl ędnieniem ewentualnych zmian wynikaj ących z udzielonych 
odpowiedzi   na zapytania Wykonawców, lub dokonanyc h modyfikacji i zmian 
przez Zamawiaj ącego . 

 
7. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. 7 dni od 

daty podpisania umowy  .  
 
 
8.  Oferujemy dostawę uŜywanej koparko-ładowarki kołowej: 

1. marki  ……………………………………… 
2. typ…………………………………………. 
3. rok produkcji  ……………………………… 

 
9.  Opis i specyfikację techniczną zgodnie Działem III SIWZ  przedstawiamy  
         w  załączeniu  
 
10.  Gwarancja  na pojazd : 

     …………………………  miesięcy /nie mniej niŜ 3 m-cy/  
 

11.    Siedziba serwisu gwarancyjnego  /nazwa  i adres /    
      …………………………………………………………………………………. 
 

12.   Czas reakcji serwisowej / nie dłuŜszy niŜ 48 godzin od zgłoszenia/  
    …………………………………………………………………………………. 

 
13.* Oświadczamy, iŜ nie zamierzamy powierzać wykonania Ŝadnych części zamówienia 

podwykonawcom – zamówienie wykonamy siłami własnymi. 
 
14.* Oświadczamy, iŜ zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia  : 
........................................................................................................................................ 

 
10.* Zastrzegamy jednocześnie, Ŝe informacje zawarte w Załączniku nr .......... do oferty 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom 
biorącym udział w postępowaniu. 
 
11*. Ustanowionym Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i/ lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki 
cywilne) jest:  
- imię i nazwisko: …….................................... 
- stanowisko : ……........................................... 
- tel./fax: …….................................................. 
- uwagi: ……................................................... 
 
Oświadczamy, Ŝe znany jest nam warunek, iŜ  jeŜeli oferta wykonawców, którzy złoŜyli ofertę 
wspólną zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie Ŝądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
 
12. Oferta nasza zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych. 
 
13.  Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest ......................................... 

     tel.: .......................................................... e-mail: ……………………………… 
 



14. Nasze konto bankowe .......................................................... 
 
15.  Nasz REGON ………………………………………………………….. 
 
Do oferty załączam :  
 
...…………………………………………………… 
……………………………………………………... 
……………………………………………………...   
……………………………………………………… 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
 
.................................., data ...................... 

....................................................... 
(podpis osoby/osób uprawnionych 
    do składania oświadczeń woli  
         w imieniu wykonawcy)   

• niepotrzebne skreślić lub wypełnić 
 
 
 


