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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TDI/321/21/2013 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW*:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że*: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji, przedmiot zamówienia posiada parametry techniczne nie 

gorsze niż podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący część III SIWZ 

3) Zakres dostawy obejmuje: jeden fabrycznie nowy samochód ciężarowy typu wywrotka : 

Marka  

Typ  

Model  

Rok produkcji  

Pojemność silnika  
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4) cena mojej (naszej) oferty za realizacji niniejszego zamówienia wynosi  

............................................................................................................................ PLN (słownie: 

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

........................................................................................................................................ PLN) 

 

w tym:  wartość netto: .......................................................................................... PLN    

(słownie.......................................................................................................................................

......………………………………………………………………………………………PLN) 

    należny podatek VAT
1
 = ...... % .................................................... PLN (słownie 

……………………………………………………………………………………….…….. PLN),  

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w Części II SIWZ, 

7) wnieśliśmy żądane wadium, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 

9) zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia do dnia 12.12.2013r., 

10) udzielam (y) gwarancji:  

a) Gwarancja pełna na pojazd  -  min.  24 miesiące z limitem min. 200tys. km 

b) Gwarancja na zabudowę    -  min. 12 miesięcy 

11) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia],  

12)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]
2
:  

 
l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

b)   

 

14) załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 

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

5. Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

  

 

    

 
 

                                                 
 

 


