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     Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 

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

        (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Formularz oferty 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „ustawą” na  „Zakup z 

dostawą używanej ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. ” 

my, niżej podpisani:  

 

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

…………………………………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

…………………………………………………………………………………. 

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez podmioty 

występujące wspólnie podać należy nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających 

wspólną ofertę 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zgodnie z załączonym Pełnomocnictwem do reprezentowania nas w postępowaniu lub 

reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy, Pełnomocnikiem ustanowiono: 

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

…………………………………………………………………………. 

wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym 

zakresie ustanowili pełnomocnictwo 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oferujemy: wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za:  

netto: ……………………………………………………………………………………….. 

(słownie: ……………………………………………………………………………) 

Podatek VAT: ………. % wartość VAT ......................................................................... 

brutto: ………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ……………………………………………………………………………) 

zgodnie z załączoną ofertą handlową. 
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5. Oświadczamy, że udzielamy (gwarancji jakości na okres  ………………..* (minimum 3 miesięcy), 
liczony od wskazanej w protokole odbioru daty przyjęcia przedmiotu zamówienia. 

*Niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres zamówienia. 

6.   Termin realizacji zamówienia:  
Oświadczam , że Termin dostawy Przedmiotu Zamówienia od dnia podpisania Umowy będzie wynosił: 

 □do 30 dni od dnia podpisania umowy -0 pkt 

 □do 14 dni od dnia podpisania umowy -3 pkt 

 □do 7 dni od dnia podpisania umowy -5 pkt 

 

7. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w zamówieniu, tj. 30 dni. 

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

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do SIWZ projektu umowy i zobowiązujemy się do 
podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 

11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

12. Oświadczamy, że powierzamy** / nie powierzamy** podwykonawcom następującej części oferowanego 
zamówieni....................................................................................................................................................... 
**Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania części oferowanego zamówienia.      

13. Oświadczam/y, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania, określone w 
Załączniku nr 2 do SIWZ. 

14. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem***/małym***/średnim*** przedsiębiorstwem1 

***Niepotrzebne skreślić. 

15. Załącznikami do składanej oferty są: 

1) Oferta handlowa w jeżyku polskim; 

2) ...................................................... 

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

16. Oferta zawiera: ................. stron. 

 

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

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

miejscowość i data 
 czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                 
1
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
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. 


