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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

…................................................ 
 (pieczęć Oferenta) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OSP 

CHOTCZA 

w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę samochodu ratowniczo - gaśniczego na 

podwoziu marki ....................... model ........................... za cenę ryczałtową:  

…………….zł netto, która powiększona o podatek VAT …........% w kwocie …………… zł daje 

kwotę brutto: ............... (słownie: ………………………………………………….zł),  

 

Ponadto udzielam/my gwarancji na samochód, zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu -  

na okres ……… miesięcy 

2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tabeli powyżej. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę 

do niej żadnych zastrzeżeń, uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz 

przyjmuję warunki zawarte w w/w specyfikacji. 

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Oświadczam, że załączony do SIWZ Wzór umowy (Zał. nr 1 do SIWZ) został przeze mnie 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Zamówienie zrealizujemy: 

a) samodzielnie * 

b) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *:  

Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy 

   

   

c) przy udziale firmy, na zasoby której powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp w następującym zakresie *: 
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Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy 

   

   

* - niepotrzebne skreślić   

7. Oferta została złożona na …... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do  .... 

8. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania. 

 /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ - …................................................... 

 /tel./ - …................................................... 

 /fax/ - …................................................... 

 /e-mail/ - …................................................... 

9. Oświadczam, że niezwłocznie udzielimy potwierdzenia odbioru dokumentów przesłanych 

środkami komunikacji elektronicznej (art. 2 pkt 17 ustawy PZP) na każde takie żądanie ze 

strony Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że po dokonaniu wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, dopełnię wszystkich formalności wymienionych  

w SIWZ (art. 36. ust. 1 pkt. 14. ustawy PZP). 

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

informuję, iż:  

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

Lp. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji wraz z 

uzasadnieniem zastrzeżenia informacji, jako tajne 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    

 

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

 …........................................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................... 
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 ................... ……............dn .......... ……............. ................................................................................. 

Oferent /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 

 

** W przypadku składania kserokopii dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem. 


