Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
FOLMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy:
Nazwa/Imię i Nazwisko: .......................................................................................................
Siedziba/miejsce zamieszkania: .............................................................................................
Numer telefonu: ............................................... Numer faksu: ………….…………………...
Adres poczty elektronicznej: ................................................................................................
Numer REGON: ............................................... Numer NIP: ………………………….……
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŹLINICACH - BOGUSZYCACH
Oferujemy wykonanie zamówienia – dostawa samochodu, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za cenę: Netto ........................................................ zł. podatek VAT w
wysokości.........%tj……….................

Brutto.............................................

zł.

słownie:

.................................................................................................................................................... zł.
1.Okres gwarancji na oferowany samochód pożarniczy wynosi: ………...... miesięcy na prawidłowe funkcjonowanie
samochodu, wady materiałowe i fabryczne;
2.Zawieszenie osi tylnej …………………………..………..….…….. zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ
3.Prześwit pod osiami wynosi ………………………………….…. zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 2 do SIWZ
4.Moc silnika wynosi ……………………………………….…………… zgodnie z pkt. 7 załącznika nr 2 do SIWZ
5.Rodzaj zabudowy …………………….………………………………. zgodnie z pkt. 24 załącznika nr 2 do SIWZ
6.Termin wykonania zamówienia do dnia 20 grudnia 2017 r.
7.Warunki płatności: zgodnie z § 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
8.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej zmian ,
3) Informuję, że wybór oferty będzie/ nie będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:
a) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania takiego obowiązku podatkowego: ……..………………....………………………
b) Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: …..……………………..…………………..

9.

1

Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający pobierze
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………

…………………………………………

(adres strony internetowej)

(dokument/oświadczenie\

Niepotrzebne skreślić

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. na okres 30 dni,
11. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ,
12. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
13. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia2,
14. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia,
15. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
21 64 z p óźn . z m.) [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
postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)
16. zamierzamy/nie
zamówienia:
l.p.

zamierzamy

powierzyć

podwykonawcom

Nazwa części zamówienia

wykonanie

następujących

części

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach
14. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich jesteśmy (należy zaznaczyć znakiem X):
1) średnim przedsiębiorstwem

−
−
−

2)

małym przedsiębiorstwem

3)

mikroprzedsiębiorstwem

4)

inne

średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

…………………………..……
(data)

2

Niepotrzebne skreślić

…………………………………………….
(Osoby upoważnione do podpisania
oferty w imieniu Wykonawcy)

