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

 /miejscowość i data/ 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, znak: GBO.271.01.2017 o wartości 

szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209.000 euro opublikowanym w BZP, na stronie 

internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przyłęku pn.: „Zakup 3000 ton 

kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej 

produkcji” 

 

My, niżej podpisani 

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/ Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że 

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, 

nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. 

 

2.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

- Cena jednostkowa zakupu i transportu 1 tony kruszywa drogowego na bazie żużla 

stalowniczego wynosi :……………. zł. netto ( słownie: ………………….…………….. zł.) +  

podatek VAT: ………………………zł. (słownie: …………………………….………… zł.) 

Cena brutto: …………………………zł.(słownie: …………………………………….… zł.) 

Wartość całego zamówienia: 

Netto: ………………………….........zł. (słownie: …………………………………………zł.) 

VAT: ………………………………..zł. (słownie: ………..……………………………… zł.) 

Brutto: …………………………….zł. (słownie: ………………………………………… zł.) 

(słownie złotych cena brutto:…………………………………………………………………),  

 

3. OFERUJEMY termin dostawy …… dni każdorazowo od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

Pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców 
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4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonym w SIWZ. 

 

5. AKCEPTUJEMY w pełni warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

 

7. OŚWIADCZAM/Y, ŻE:  

 przewiduje/my powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części  

..……….…………………………………………………………………………………

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

(należy podać nazwy firm podwykonawców oraz wartość  procentową zamówienia którą wykonawca 

zamierza powierzyć realizacji podwykonawcy). 

 nie przewiduje/my powierzenia podwykonawcom realizacji  części zamówienia 
 (W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwej odpowiedzi lub nie wypełni powyższego punktu, 

Zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza wykonać cały przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców) 
 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 

9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach nr od ………… do ………. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są 

jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

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

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

 (W przypadku zastrzeżenia informacji i dokumentów proszę o wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp) 

 

10. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY , że  Wykonawca jest * / nie jest * małym/ 

średnim  przedsiębiorcą 

 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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12. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług- TAK/NIE
1
. 

Jeśli tak, obowiązek ten będzie dotyczył …………………………..… ( nazwa/rodzaj 

towaru usługi), a ich wartość netto będzie wynosiła………………………
2
 

 

13. WSZELKA KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 

kierować na adres: 

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

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

Nr telefonu ………………………………., Numer faxu ……………………………………. 

e-mail do kontaktu: ……………………………………….. 

 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

      

 

 

………………………………………………… 

               Podpis Wykonawcy/Wykonawców 

 właściwe zaznaczyć „x” 

* - niepotrzebne skreślić 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Oświadczenie dotyczy art. 91 ust. 3a Pzp, który ma zastosowanie przy: wewnątrzwspólnotowym nabyciu 

towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz imporcie usług lub imporcie towarów, z 

którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych 

podatku VAT.  


