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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

(miejscowość i data) 

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

(pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

 

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz  

z dostawą i montażem wyposażenia 

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

nazwa firmy 

 

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

adres 

 

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

NIP 

 

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

telefon, faks, e-mail 

 

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

imię i nazwisko i dane teleadresowe osoby wskazanej do kontaktu w ramach tej oferty 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę: 

 

netto: ……………………………………………………………………………………… zł 

 

stawka podatku VAT: ........% w kwocie: ………………………………. zł 

 

brutto: …………………………………………………………………………………… zł 

 

2. Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu 

rzeczowego, o których mowa w SIWZ. 

3. Oświadczam, że okres gwarancji wynosi ................................ miesięcy. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
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wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

6. Zapewniam termin realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ i jej 

załączników. 

7. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone SIWZ wraz z załącznikami oraz zgodne ze 

złożoną ofertą. 

8. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni. 

9. Oświadczam, że akceptuję Istotne postanowienia umowy zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia 

umowy na warunkach wymienionych w Istotnych postanowieniach umowy, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy 

podwykonawców*,  

 

Nazwa podwykonawcy Siedziba podwykonawcy NIP podwykonawcy 

   

 

 którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

Podwykonawca Wyszczególnienie 

  

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które 

zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona 

zamówienie samodzielnie.  

11. Informuję, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi lub roboty 

budowlanej 

Wartość bez kwoty podatku 

1 … … 

… … … 
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12. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane 

oświadczenia wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

13. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w 

przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych SIWZ, w 

tym w szczególności projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Oświadczam iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania SIWZ oraz wszelkie 

koszty związane z realizacją zamówienia 

15. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

16. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od........ do 

....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach ………… (Niewypełnienie 

pola w pkt 16 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów 

objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.) 

17. Dane teleadresowe Wykonawcy.  

 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

  

 

Osoba do kontaktu 

 

 

 

telefon, fax 

 

 

 

e-mail 

 

 

 

………………………     ……………………………………. 

miejscowość i data      podpis osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

___________________________ 
* niepotrzebne skreślić 


