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ZP.4.2013 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:............................................................................        

Siedziba......................................................................... 

Adres poczty elektronicznej : ....................................... 

Strona internetowa :  ....................................................  

Numer telefonu: ......................................................... 

Numer faksu:..............................................................… 

Numer NIP:..............................................................…. 

Numer REGON:........................................................… 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna  

ul. b-pa St. Bareły 13 

98-400 Wieruszów 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dostawa koparko-ładowarki 

kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie oferujemy wykonanie 

zamówienia za cenę:  



 2 

Netto ................................... zł   słownie: .................................................  

Podatek  ........ % VAT ................... zł   słownie: ................................................. 

Brutto ................................... zł   słownie: .................................................

    

Oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych. 

3. Wykonam zamówienie publiczne w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

4. Akceptuję termin płatności do 21 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

5. Udzielam gwarancji na producenta na dostawę koparko-ładowarki. 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: 

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

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

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

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego . 

 

Dokumenty składane przez Wykonawcę: 

1) ......................................................................................................... 

2) ......................................................................................................... 

.….......................................................................................................... 
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Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

 

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

 

Informacje Wykonawcy dotyczące części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom: 

 

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

              

         

      

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

                                                                                                 (data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 


