
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Formularz Ofertowy 

 

Gmina Kamieńsk 

ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk 

tel. +48 (044) 681-71-23, faks +48 (044) 681-71-53 

http://www.bip.kamiensk.com.pl,  http://www.kamiensk.com.pl 

 

Ofertę przetargową składa: 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................ 

Adres: …………................................................................................................................................................... 

Województwo: ............................................................ Powiat: …....................................................................... 

Tel./Fax. ............................................................................................................................................................... 

REGON: ........................................................................... NIP: .......................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktów: ..................................................................................................................... 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Kamieńsk 
przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za następujące cenę: 

cena netto: ………………………..……........ zł,  

(słownie: ……………….....………...................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................) 

podatek VAT: …..…... %, ……………………. zł 

(słownie: ……………………………...………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….……) 

cena brutto: ………………………..……........ zł, 

(słownie: ……………….....………...................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................) 

2. WARUNKI PŁATNO ŚCI – 30 dni – zgodnie z umową 

3. OKRES GWARANCJI JAKO ŚCI - ………………………… 

4. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z 
załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty 
niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia. 

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości 
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 



Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Oświadczamy, że wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy): zgodnie z załącznikiem 
nr 9 do SIWZ. 

9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 

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

Stanowisko ........................................................................................................................................................... 

Telefon ................................................................ faks ......................................................................................... 

10. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki : 

1. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

2. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

3. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

4. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

5. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

6. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

7. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

8. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

9. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

10. ………………………………………………..……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

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

/data i podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy/ 

 


