
Załącznik nr 1 do SIWZ  

[Znak sprawy: POWW.042.1.2012.P 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.  

 

Nazwa Wykonawcy:   

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

Adres siedziby: 

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

Telefon: 

…………………………..…. 

Faks: 

…………………………..…. 

Adres poczty elektronicznej: 

………………………….………………….. 

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Sądzie Gospodarczym Wydziale Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS .......................................... w ………………………………... 

lub 

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ................., prowadzonej przez 

............................................................................ w .................................... 

 

Niniejszym przedkładam/-y ofertę mojej firmy na przetarg nieograniczony ogłoszony przez Placówkę 

Opiekuńczo-Wychowawczą Wielofunkcyjną w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy, obejmujący za 

dostawę fabrycznie nowego 9 - samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych [Znak sprawy: POWW.042.1.2012.P] 

 

I. Oferujemy wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ za : 

 

 

Cenę brutto:  .......................................... zł 

(słownie zł: ...............................................................................................................................) 

II. Oświadczamy, że: 

 

1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń, 

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

3. zawarte w SIWZ warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4. akceptujemy warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy, 

5. zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z 

oferty w oddzielnej części oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych 

informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

6. ofertę składamy na ....... kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami, które 

stanowią integralną część oferty. 

   

III. Części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom (wypełnić, jeśli dotyczy, jeśli 

nie dotyczy – wpisać „nie dotyczy”) 

 

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

 

IV. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1.  ............................................................................................................   str. ... 

2.  ............................................................................................................   str. ... 

3.  ...........................................................................................................   str. ... 

4.  ...........................................................................................................   str. ... 

5.  ...........................................................................................................   str. ... 

 

 

 

Miejscowość ............................................., data .............................. 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy 

lub osoby upoważnionej) 


