
Załącznik Nr 1  

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

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

REGON ...................................... 

NIP ……………………………. 

Mail …………………………… 

Tel. …………………………… 

                                                                                                    Przedsiębiorstwo Gospodarki  

                                                                                                    Komunalnej i Mieszkaniowej  

                                                                                                                 Spółka z o. o.  

                                                                                                       w Tomaszowie Lubelskim 

                                                                                                               ul. Lwowska 37A 

                                                                                                       22-600 Tomaszów Lubelski 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na wykonanie zamówienia pn: 

 
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów  komunalnych  

stałych typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim”  

 

Oferujemy cenę ryczałtową: 

   - Wartość (netto)  …................................................. zł.  

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

   - Cena  (brutto) .........................................................zł. 

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

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

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

1. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia,  a zakres prac przewidzianych do 

wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Zamówienie wykonamy w terminie  ………………………… r.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia       

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany           

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania 

ofert. 

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 



naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  Zamówienie zrealizuję/my własnymi siłami / z udziałem podwykonawców.*  

7. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp polegamy / nie polegamy* na doświadczeniu, 

wiedzy, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonanie zamówienia lub 

zdolności finansowych innych podmiotów, co potwierdza załączone do oferty 

oświadczenie podmiotu udostępniającego. 

8. Podmiot udostępniający będzie brał udział / nie będzie brał udziału* w realizacji 

zamówienia. 

9. Oświadczamy, że na całość dostawy udzielamy ................. miesięcy/e gwarancji. 

(Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące a 

dłuższego niż 60 miesięcy).  

10. Akceptujemy termin płatności należności, wynoszący: 

- pierwsza rata w wysokości 50% faktury, płatna w terminie 30 dni 

  od dnia  złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 

- druga rata w wysokości 50% faktury, płatna w terminie 60 dni  

  od dnia złożenia  prawidłowo  wystawionej faktury Zamawiającemu. 

11. Integralną częścią oferty są załączniki: 

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

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

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

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

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

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

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

       

 

 

 

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

                       pieczęć firmowa                                                             ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do  

                                                                                                               reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym ) 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 


