Załącznik Nr 1 do SIWZ

........................................, dnia....................... 2017r.
Zamawiający:
Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26 – 660 Jedlińsk

Formularz OFERTOWY

Dane Wykonawcy
NAZWA
FIRMY:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
tel._____________________________________,
faks______________________________________
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:
________________________________________________________________________
tel. __________________________________________
e-mail: ________________________________@____________________
Nawiązując do
publicznego

ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

Znak

sprawy:

ZP.271.6.2017 na ,,Zakup ciągnika wraz z osprzętem’’ składam/y niniejszą ofertę,
oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania
oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji
przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (zakup ciągnika wraz z osprzętem)
za cenę:
netto: …………….………….zł (słownie ………………..……………………...…………..….
………………..……………………………………………………………………………………)
podatek VAT ………………% tj. ………………………………………zł
brutto: …….……….………….zł (słownie ……………………………...……………………..….

……………………………………………………………………………………………)
2. Deklarujemy w składanej ofercie okres gwarancji na ciągnik wraz
z osprzętem…………..…… miesięcy - okres rękojmi jest tożsamy z okresem
gwarancji.
(kryterium punktowane, w przypadku pozostawienia pustego pola, Zamawiający przyjmuje, że deklarowany okres
gwarancji odpowiadał będzie minimalnym wymaganiom określonym w SIWZ i wyniesie 12 miesięcy).

3. Oferujemy następujący ciągnik

Marka ………………………………………
Typ …………………………..…………….
Rok produkcji: ………………..
5. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktury od daty dostarczenia jej
do Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w ciągu 14 dni od daty podpisania
umowy.
7. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od ostatecznego terminu składania ofert.
8. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Ofertę składamy na …………….. stronach.
10. Składamy niniejszą ofertę przetargową
we własnym imieniu / jako partner konsorcjum
(niepotrzebne skreślić).

zarządzanego przez ………………………….........................................................................
(nazwa lidera)

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

11. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.

12. Oświadczam/y, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
13. Oświadczam/y, że poniesiemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
14. Oświadczam/y, że:
zamówienie wykonamy sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom
(niepotrzebne skreślić).

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
Firma (nazwa)
Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę
Podwykonawcy

15. Oświadczam/y, że: (jeżeli dotyczy) następujące informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa:
…………………..……………………………………………………………………………………
(należy wskazać dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca złoży na każdym etapie
postępowania, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ).

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w w/w zakresie, załączamy do oferty.
16. Załączniki do oferty:
a) ……………………………………………………………
b) ……………………………………………………………
c) ……………………………………………………………
d) ……………………………………………………………
e) ……………………………………………………………

............................................................
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

