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                                                                                                                                           Załącznik Nr 1 

Dane Wykonawcy 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy ………………………………… 

Mail ………………………………………………………………….. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze  

zm.) na wykonanie zamówienia: 

„Dostawa samochodu ssąco-ciśnieniowego o zabudowie specjalistycznej 

 do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej  

dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     Sp.  z o. o.  

w Tomaszowie Lubelskim” 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego 

przetargu składamy niniejszą ofertę: 

1. Oferowana cena ryczałtowa: 

   - Wartość netto  …................................................. zł.  

    (słownie: ....................................................................................................................... zł.) 

   - Cena  brutto: .......................................................zł. 

    (słownie:.........................................................................................................................zł.) 

   - Podatek VAT  (….%)  ………………………… zł. 

   (słownie:.........................................................................................................................zł.) 

2. Gwarancja: 

    - gwarancja na podwozie ……………………. 

    - gwarancja na zabudowę …………………… 

3. Termin płatności 30 dni . 

4. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie  do 31.05.2020 r. 

5. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł w formie ………………………… 

6. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:……………………………………… 

7. Oświadczam, że zapoznałem się treścią SIWZ i akceptuję w pełni i bez  zastrzeżeń jej 

    postanowienia. Uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

    i złożenia oferty. 

8. Oświadczam, że akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 

     do SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą,  zobowiązuję   się   do   jej 

     podpisania   w   miejscu   i   terminie   wyznaczonym   przez  Zamawiającego, na warunkach 

     zawartych  w SIWZ. 

9. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu do 

      składania ofert. 

10. Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom: 
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................................................................................................................................................................

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

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych: 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* 

12. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa  

     Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień  

     publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  

     przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust.  

     4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się  

     nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne  

     przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których  

     przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności): 
……………………………………………………………………………..……………………………………

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

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

13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są; 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

               (miejscowość, data)              
 

 
 

 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej należy podać  nazwy i adresy wszystkich 

Wykonawców oraz wskazanie Pełnomocnika „Lidera”. 
 
 

 

 

      niepotrzebna skreślić* 


