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№ sprawy: AZ.2300.1.2018               Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa:   …………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu: ......................................... Nr faksu:………………     e-mail:...................................... 
 
Nr NIP: …………………………… REGON: ................................................................................... 
Dane dotyczące zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. 
Ulica:    ul. Dąbrowskiego 10 
Kod i miejscowość:   66-011 Nowogród Bobrzański 
e-mail:    zgkim@wp.pl 
strona internetowa:   www.zgkimnb.pl 
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 
Telefony centrali:  068 327 65 50 

Fax:    068 327 64 67 
  
 Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego          

na DOSTAWĘ  POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW  

1.   Oświadczamy, że wykonamy przedmiotowe zamówienie za cenę  jak niżej:   

Cena netto: ............................................................ PLN 

Słownie: .......................................................................................................................... 

Podatek VAT w wysokości: ..................% tj. w kwocie .............................................. PLN. 

Słownie: ..................................................................................... 

Cena brutto: ........................................................... PLN 

Słownie: ........................................................................................................................... 

 

2.   Zobowiązuję /my się wykonać zamówienie: w ciągu ................od  zawarcia  umowy.  

3.  Oświadczam/y, że: 

a) zapoznałem/liśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami   

do niej i nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń  oraz zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne         

informacje do przygotowania oferty; 

b) akceptuję/my wzór umowy stanowiący załącznik nr  3 do specyfikacji istotnych           

warunków zamówienia i zobowiązuję/my  się w przypadku wyboru niniejszej oferty      

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

c) zaoferowany przedmiot zamówienia publicznego będzie odpowiadać wymaganiom    

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej; 
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4. Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania oferty. 

5. Oświadczamy, iż firma nasza spełnia wszystkie wymagania art.22 ust. 1 oraz nie podlega            

wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji min.: 

a) na podwozie   - 3 miesiące. 

b) na zabudowę  - 24 miesięcy 

7. Oświadczam/oświadczamy*, że wydłużymy okres gwarancji na podwozie (ponad 

wymagany okres 3 miesięcy) o ……… miesiąc/e.  

8. Oświadczam/oświadczamy*, że wydłużymy okres gwarancji na zabudowę (ponad 

wymagany okres 24 miesięcy) o ……… miesiące/ęcy.   

9. Oświadczamy, że akceptujemy  warunki płatności opisane  w paragrafie 5 umowy                   

( załącznik nr 3  do SIWZ). 

10..Zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym            

w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. . ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*    

(*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) 

NAZWA I ADRES 

PODWYKONAWCY 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA 

DO WYKONANIA PODWYKONAWCY 

  

  

 

    12. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb  niniejszego          

zamówienia jest następujący:  

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

   13. OŚWIADCZAMY, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora 

mikroprzedsiębiorstw* / małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z 

Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003). 

          Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
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 (uzasadnienie/wykazanie w ofercie). 
 

14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko, imię: ..........................................................................................................................................., 

Stanowisko: ................................................................................................................................................. 

Telefon: ..............................................................................................................., Fax: .............................., 

Zakres:  .......................................................................................................................................................,  

15. Ofertę niniejszą składamy na .............. stronach, w tym strony od …… do …… stanowią ta-

jemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(uzasadnienie/wykazanie w ofercie). 

 

 

16. Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, które stanowią integralną część: 

1. ..............................................................................................................................; 

2. ..............................................................................................................................; 

3. ..............................................................................................................................; 

4. ………………………………………………………………………...; 

5. ...............................................................................................................................; 

6. ................................................................................................................................; 

            

 

 

 

 

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

              data    Imię i nazwisko oraz  podpis osoby uprawnionej 
 


