
 
   

 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
 

……………………………..……………………. 

………………………..…………………………. 

………………………………………..…………. 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę fabrycznie 
nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łysej 
Górze”. 

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. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wszystkimi załącznikami (w tym z wzorem umowy i szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia) i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
netto:…………………………………………………………………………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
podatek VAT 23% …………………………………………………………………………. 
brutto: …………………………………………………………………………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
   
4. W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  
 
5. OFERUJEMY wykonanie zamówienia w terminie do dnia ………………………………………. 
 
6. DEKLARUJEMY udzielenie okresu gwarancji na samochód …………………………………. 
(min.2 lata max 4 lata ). 
 
7.Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:  
 

 
* Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje 
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z 
załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie 
będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie 
Wykonawcy). 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy.  

9. ZASTRZEGAMY, że tajemnicę przedsiębiorstwa będą stanowić następujące 
dokumenty: …………………………………………. 

10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu 
składania ofert.   

 11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący: 

 _________________________________________________________________________ .  
  (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę – spółki cywilne lub 
konsorcja) 
 

12. 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 niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

□  nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r., poz.1221 .) 
 
□  będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1221 ,.), 
jednocześnie wskazujemy:  
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania 
…………………………………………………………………….….…………. 
 …………………………………………………………………………………… 
 wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku……………………………………. 



 
   
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na ____________ stronach. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić): 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Miejscowość, Data:………………………………………  

                               ………………………………………………………… 
                                                                                                      (podpis  Wykonawcy/Wykonawców) 

 


