
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

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

  (pieczęć adresowa Wykonawcy)      miejscowość, data 

Formularz ofertowy 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba oferenta 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Nr tel. , Nr faksu, 

…………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail 

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

Regon       NIP 

 

składam ofertę w postępowaniu „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach” prowadzonym przez 

Gminę Modliborzyce. 

Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Oferuję (my): 

Pojazd marki ………………… typ ……………… model ……………  rok produkcji …………….. 

na następujących warunkach: 

 

 

Proponowana cena: 

 

Wartość netto 

Kwota (cyfrowo):……………………………… 

Kwota (słownie):……………………………………………………………………………….. 

 

Podatek VAT: 

Stawka: ………….. 

Kwota (cyfrowo): …………………………… 

Kwota (słownie): ………………………………………………………………………………. 

 

Cena brutto zł:  

Kwota (cyfrowo): ………………………… 

Kwota (słownie): ………………………………………………………………………………. 

 

Gwarancja: Wykonawcy zobowiązani są do określenia terminu udzielonej gwarancji w latach. 

Minimalny okres to 2 lata maksymalny 4 lat. Okres gwarancji należy wpisać w pełnych latach 

(2,3 lub 4 lata). W przypadku nie wpisania terminu gwarancji lub wpisania wartości innej niż 

określone powyżej, Zamawiający przyjmie gwarancję 2 letnią. 

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia, udzielamy ……………………………lat gwarancji i rękojmi 

jakości. 

 



 

 

Termin wykonania: Maksymalny termin wykonania to 20 grudzień 2016 roku. Wykonawca 

może skrócić termin wykonania do 13 grudnia 2016 roku lub 06 grudnia 2016 roku. 

W przypadku nie wpisania terminu wykonania lub wpisania wartości innej niż określonej 

powyżej Zamawiający przyjmie termin wykonania do 20 grudnia 2016 roku.  

        

 

Termin wykonania dostawy do dnia ……………………..2016 roku. 

 

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

2.Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w 

projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

3.Oświadczamy, że zaoferowane przez naszą Firmę dostawy są zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego  w tym zakresie określonymi w SIWZ.  

 

4.Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę 

przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.   

 

5.W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, które wniesiemy 

przed podpisaniem umowy – najpóźniej w dniu jej podpisania.      

 

    

6.Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

 

 

………………………………………………………….. ……………………….. 

(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 

 

 

           Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy:  

 

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

(należy wskazać zakres części przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać nie 

dotyczy) 

 
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 6 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przewiduje 

podwykonawstwa. 

 

7. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe): 

     wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

      wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

...................................................................................................................       których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to: ..................................................................zł netto 

 
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie 

będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. 

 



8. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr ……… stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

9.Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

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

Imię i nazwisko 

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

tel. ………………………………. fax ……………………………., e-mail; …………………………. 

 

10. Wadium wniesione w formie: 

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

prosimy zwolnić: 

-   przelewem na konto: 

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

-   zwrot gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 

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

/imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub czy wysłać pocztą/* 

 

11. Ofertę składamy na ………………. stronach. 

 

12. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

 

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

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy) 

 

 

 


