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Nr sprawy: ZP/271/3/2013  
Znak: ZP/271/3/52/2013 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY   

 
Data ……………………… 

 
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 
 
Dotyczy: Zamówienia publicznego na  dostawę miału i tłucznia kamiennego dolomitowego 
oraz żwiru wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań 
drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
  
Dane dotyczące wykonawcy: 
 Nazwa /firma/albo imiona i nazwiska: ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..  
 Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
Województwo.......................................................Powiat ............................................................ 
Nr telefonu .............................................. Nr faksu...................................................................... 
Nr nip....................................................... Nr regon .................................................................... 
Osoby do kontaktów z zamawiającym ………………………………………………………… 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50  
Kod, miejscowość: 97-360 Kamieńsk 
Nip:772-10-01-631, regon 590328019 
Tel., faks:  (044) 6817 136, (044) 6817 136. 
Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Zobowiązuję się dostarczyć wymieniony w poniższej tabeli miał i tłuczeń kamienny 
dolomitowy oraz żwir wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, do zadań drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi, według cen: 
 
L.
P. 

Nazwa Jedn. 
miary 

Nakłady Cena jedn. 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Stawka 
Vat 

1 Miał 
kamienny 
dolomitowy 
o frakcji 
0÷8 mm) 

t 100   23% 

2 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy 
o frakcji  
0÷63 mm) 

t 1000   23% 
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3 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy 
o frakcji 
0÷31,5 mm 

t 1700   23% 

4 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy 
o frakcji 
10÷31,5 mm 

t 1000   23% 

5 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy o 
frakcji 
16÷31,5 mm 

t 500   23% 

6 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy  
o frakcji 
31,5÷63 mm 

t 500   23% 

7  Żwir (do 
zabudowy na 
drenażu-
sączki 
podłużne) o 
frakcji 8÷16 
mm  

 t 350   23% 

 
Ogólna wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Oświadczamy, że : 
- zapoznaliśmy się z warunkami wymienionymi w SIWZ oraz załącznikami i przyjmujemy 

je bez zastrzeżeń, 
- treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza 

ofertowego, umowy i oświadczeń,) w niniejszym postępowaniu publicznym nie 
została przez nas zmieniona,  

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert, zgodnie ze SIWZ, 

- cena nie ulega zmianie przez okres związania z ofertą, 
- akceptujemy warunki umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez zamawiającego, 

-    spełniamy / nie spełniamy ٭ warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004  
      r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr.113, poz.759 z póź. zm.),  
-     podlegamy / nie podlegamy ٭ wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.  
     1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29.01.2004r. - Dz.U. z 2010r. Nr.113,  
     poz.759 z póź. zm.),  
-   okres gwarancji wynosi 36 m-cy licząc od dnia odbioru każdej partii dostawy  



3 
 

     materiałów, 
-    zobowiązujemy się wykonać zamówienie do 31.12.2013r., 
-    termin płatności faktur wynosi do 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury, 
-    zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów *; w części zamówienia  
     / w całości zamówienia * ; (opis):  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
Dotyczy / nie dotyczy * - Oświadczam, że :  
-    zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych nie należę do grupy  
     kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej* 
 
Dotyczy / nie dotyczy * - Oświadczam, że :  
-   zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych należę do grupy kapitałowej  
    / że podmiot, który reprezentuję należy do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów  
    należących do tej samej grupy kapitałowej:*. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
Dotyczy / nie dotyczy * - Oświadczamy, że :  
- oferowany  miał i tłuczeń kamienny dolomitowy są równoważne do miału i tłucznia 

kamiennego dolomitowego oraz żwiru wymienionych w tabeli powyżej i posiadają te 
same parametry jakościowe (fizyko-chemiczne) i wydajnościowe. 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwa i adres firmy…………………………………………………………………………… 
Nazwisko, imię .......................................................................................................................... 
Stanowisko ................................................................................................................................ 
Telefon...................................................Fax.............................................................................. 
Zakres: 
- do reprezentowania w postępowaniu* 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1. Oświadczenie wg art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2. Zaakceptowany wzór umowy. 
3. Oświadczenie wg art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
4. Oświadczenie wg art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
5. …………………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………………………………………….. 
8. …………………………………………………………………………………………….. 
9. …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zastrzeżenie oferenta 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę i nie mogą być ogólnie udostępnione: 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje oferenta:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko  

oraz  podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


