Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
Siedziba:
Adres poczty elektronicznej: ...............................................
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
Dane dotyczące zamawiającego
Nazwa i adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 3A,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Zakup nowego
średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Numer sprawy: ...................................
Nazwa zadania: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

1.0ferujemy następującą cenę łączną za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
cena netto łącznie ........................................................................................................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................ )
kwota VAT łącznie ....................................................................................................................... zł
cena brutto łącznie .......................................................................................................................... zł
(słownie: ....................................................................................................................... )
2.Deklarujemy:
Dodatkowy miesiąc gwarancji na podwozie samochodu w liczbie - ............... miesięcy.
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia

umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny
z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz załącznikach do niej.
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie
udostępnione / udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

Informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców zgodnie z Cz. IV, pkt 15 SIWZ:

(data i czytelny podpis wykonawcy)

