
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 

………………………………., dnia …………………………... 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

Nr NIP ................................................................................................................................................................................ 

REGON .............................................................................................................................................................................. 

Nr konta bankowego ........................................................................................................................................................ 

Nr telefonu ......................................................................................................................................................................... 

Nr faxu .............................................................................................................................................................................. 

Adres e-mail……………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Gmina Przyłęk 

Przyłęk BN 

26-704 Przyłęk 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Zakup nowego średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na 

stałe dla OSP Łagów”  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami za-

wartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach: 
 

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

Razem wartość robót netto:  

Podatek VAT ………%  

Razem wartość robót brutto:  

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. Okres udzielonej gwarancji ………….. miesięcy. 

 

Wyrażam zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres odpowiadający okre-

sowi gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze 

końcowym od dnia protokolarnego usunięcia wad. 

 

3. Cena  ofertowa obejmuje wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty jakie po-

niesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

4. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2018 roku.  

 

 

5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie 

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



6. Oświadczamy,  że  zawarty  w  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  projekt     umo-

wy  zastał przez nas zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się   w  przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego.  

 

7. Oświadczamy,  że  akceptujemy  terminy  płatności   ustalone przez zamawiającego w projekcie 

umowy. 

 

 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od  terminu składania ofert. 

 

9. Osobom trzecim zamierzamy zlecić do wykonania następujące części zamówienia: 

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

……………………………………………………………………..… ………..(jeżeli dotyczy) 

Nazwy firm lub imiona i nazwiska, oraz adresy znanych podwykonawców:  

1) ………………………………………………………………………………..………...., 

2) ………………………………………………………………………………………….., 
Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie wypełni punktu 9 zamawiający przyjmie, że wykonawca nie 

przewiduje podwykonawstwa. 

 

10. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie udostęp-

niane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa): ………………………………………… 

 

11. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją z art. 105-109 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829 z późn. zm.): 

  Tak  

  Nie  
* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 

* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
 

12. 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 odnie-

sieniu 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. 

 

 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 



1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącze-

nie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

14.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) .............................................................................................................................................. 

b)  .............................................................................................................................................. 

c) .............................................................................................................................................. 

 

 

 

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

                                                                                       (Podpis osoby/osób uprawnionych  

                                                                                                        do składania oświadczeń woli  
                                                                                                       w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

 

...........................dnia, ...........................
 

 
 


