
 

 

 
                                          Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy 
 
  
 
 
(pieczęć firmy) miejscowość, data  ..................................................  
 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

Dane wykonawcy 

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

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

Siedziba:  ..........................................................................  

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

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

Numer telefonu: 0 (**)  .................................................................  

Numer faksu: 0 (**)  .................................................................  

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

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

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Dostawa: 
Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do dosiewu 
trawy – 1 kpl.,  Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty 
boisk i terenów zielonych – 2  kpl.  oferujemy wykonanie zadania za kwotę: 

 
 
Brutto…………………………..słownie………………..…… 
 
Netto …………………………..słownie……………………. 
 
w tym podatek VAT w  wysokości …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W TYM: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy. 
Termin zakończenia: do 21 dni od podpisania umowy. 

2. Proponowany okres gwarancji (w miesiącach) zgodnie z kryterium „Termin gwarancji”:    

 termin gwarancji aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem (1 kpl) ………  

 termin gwarancji siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.) ……… 

 termin gwarancji lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty 
boisk i terenów zielonych (2 kpl). ………….. 

 

 

 

Warunki gwarancji, termin płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej zał. Nr 2 do 

SIWZ. 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i /lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania 
oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

stanowisko:  ................................................... 

imię i nazwisko:  ................................................... 

tel.: 0 (**)  .......................................... 

fax:  0 (**)  .......................................... 

uwagi:  ................................................... 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 
stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 

Lp. Rodzaj / nazwa 
maszyny/urządzenia 

Jedn. 
miary 

Ilość Jednostkowa 
cena netto 

[zł] 

Vat 
[%] 

Jednostkowa 
cena brutto 

[zł] 

Wartość  
Brutto 

[zł] 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Aerator do drenażu 

wgłębnego pionowego z 
osprzętem 

kpl. 1  23   

2 Siewnik kpl. 1  23   
5 Lekki samojezdny traktor 

do  utrzymania płyty boisk 
i terenów zielonych 

kpl. 2  23   

Razem brutto  



 

 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5.  Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy pomocy 
następujących podwykonawców (niepotrzebne skreślić): 

 
              ...................................................................-.…………………........................................ 
                                      (zakres)                                               (podwykonawca)  *            
 

* należy wypełnić w przypadku polegania na ich potencjale w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu 

 
  

6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. Informacja Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

8. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………. stron/kartek ponumerowanych, 
zszytych i parafowanych przez Wykonawcę. 

 
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

 Inne informacje wykonawcy:  

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

     .............................................................                                                                         
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 


