
 
 
 

Załącznik nr 1 do Warunków przetargu 
 
 

…………………………..………………………… 
                     (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
 

„Zakup trzech pojazdów z przeznaczeniem dla transportu pomocniczego” 
 

I. Dane Wykonawcy: 
· Nazwa:........................................................................................................................... 

· Adres:............................................................................................................................. 

· Osoby reprezentujące: 

1. …………………………………………stanowisko ……………………….. 
2. …………………………….…...………stanowisko ………………………. 

· Numer identyfikacji podatkowej NIP: ...................................................................... 

· Nr faxu:…………………… Nr tel.:  ………..……… 
Adres e-mail:…………………….. 

· Adres strony internetowej na której są dostępne dane ewidencyjne o Firmie 
Wykonawcy w formie elektronicznej: 
www.ems.ms.gov.pl  *   lub www.prod.ceidg.gov.pl  *    lub 
inna:..................................* 
*niepotrzebne skreślić 

II.Oferta. 
Niniejszym składam ofertę na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup trzech pojazdów z 
przeznaczeniem dla transportu pomocniczego” w zakresie określonym w Warunkach 
przetargu oraz projekcie umowy, a także w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do 
niniejszej oferty.  
Zobowiązuję/my się : 
- zamówienie wykonać za kwotę ……………………….. zł brutto, 
(słownie:…………………………………………………………………………….……………….), 
- udzielić …………. miesięcy gwarancji na całe pojazdy, 
- zamówienie wykonać w terminie ……….. dni 
  (termin podany jest w dniach kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy). 
Nasza stacja serwisowa znajduje się na terenie miasta Leszna / w odległości ………… km od siedziby 
Zamawiającego*. 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

III. OŚWIADCZENIA. 
 

· Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami Warunków 
przetargu oraz projektem umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 

· Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych ofertą przez 30 dni od daty jej otwarcia 
i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowę wg projektu 
załączonego do Warunków przetargu, w siedzibie Zamawiającego i w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

· Oświadczam/y, że posiadam/y wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i 
znane są mi/nam warunki udzielenia zamówienia. 

· Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień lub kwalifikacji oraz zobowiązujemy się do przedstawienia ich 
na każde żądanie Zamawiającego. 

· Oświadczam/y, że w cenie jednostkowej netto zostały uwzględnione wszystkie koszty za 
wykonanie przedmiotu zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej 
oferty. 

· Deklarujemy stałość cen przez cały okres trwania umowy 
 
 
 
 

........................................................ 
(podpis osób/y uprawnionych do 

                 składania oświadczeń woli) 
Leszno ,dnia ………………………..2018 r. 
 
 
 
 
 


