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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

 
FORMULARZ OFERTY                                                                                           

 
 

Zamawiający:   Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

 fax. 59 814 48 11 

 e-mail: sekretariat@zgkustka.pl 
 

Wykonawca: ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 nr fax: …………………………………………………………… 

 e-mail: …………………………………………………………… 

 reprezentowany przez: 

 …………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)                                                                                                      

                                    
 Odpowiadając na ogłoszony przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  przetarg nieograniczony o wartości 

większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na 

„Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że 

zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przedmiotowego postępowania. 

OFERUJEMY 

 

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) oferujemy dostawę śmieciarki bezpyłowej 

 marka ………………..…………………………………………,  

 model ……..………………………………………………..…, 

 rok produkcji 2016/ 2017 

 

2) cena netto: ............................ zł + podatek VAT …… % 

cena brutto (wraz z podatkiem VAT): .......................... zł 

słownie (brutto): .......................................................................................... zł, 

 

3) Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ……………….. dni 

4) okres bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego pojazdu wynosi: …………………………. miesięcy. 

UWAGA:  

Okres bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego należy podać w miesiącach, przy czym minimalny okres to 24 miesiące, bez limitu 

kilometrów. Oferta z okresem bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego mniejszym niż 24 miesiące będzie podlegała odrzuceniu. 
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5) okres gwarancji na pojazd wynosi: …………………………. miesięcy. 

UWAGA:  

Okres gwarancji na pojazd należy podać w miesiącach, przy czym minimalny okres to 24 miesiące bez limitu kilometrów. Oferta z 

okresem gwarancji na pojazd mniejszym niż 24 miesiące będzie podlegała odrzuceniu. Maksymalny okres gwarancji wynosi 180 

miesięcy – Wykonawcy, którzy zaproponują w ofercie okres 180 miesięcy i większy otrzymają maksymalną liczbę punktów. 

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonywać zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami oraz przepisami prawa. 

6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom1:  

(wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): 

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

…………………………… 

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

…………………………… 

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w 

ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

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

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

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził3 do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty 

podatku:  

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

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

                                                           
1 Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie 

samodzielnie. 
2 Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.  
3 Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem. 
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Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku 

od towarów i usług. 

 
 

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

4. ............................................................ 

 

 

 
.......................... dnia ..........................                            ................................................ 

                    (miejscowość)                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego 
                                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 


