Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
……………………………………..
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Nazwa zamówienia:

„Dostawa samochodu ciężarowego."
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 1
77-100 Bytów
2. WYKONAWCA:
Nazwa: ......................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................
Nr telefonu: ........................................ Nr faksu: ....................................................
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........
Osoba uprawniona do kontaktów: ……………………………………………………….
Adres: .......................................................................................................................
Nr telefonu: ........................................ Nr faksu: .....................................................
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........
3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację dla
niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
1) Cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:
cena netto: ………………………………PLN
(słownie: ....................................................................................................................... PLN netto)
plus należny podatek VAT .........%, co stanowi łącznie
cenę brutto: ………………………………PLN
(słownie........................................................................................................................ PLN brutto)
3) podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
zamówienia,
4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z określonym
w SIWZ,
5) uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
terminu składania ofert.
6) zapoznałem się z treścią projektu umowy dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niej
zastrzeżeń i w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
7) składam niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, (niepotrzebne skreślić)
8) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579), 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 (niepotrzebne skreślić) :
l
.
p
.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

1.
10) nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć
podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) :
l
.
p
.
1
.

Nazwa części zamówienia

Nazwa (firm) podwykonawców

..............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

