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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

tel. /fax: ....................................................................................................... 

 

e-mail: ……………………………………………………………………. 

 

REGON:  .................................................................................................... 

 

Nazwa i siedziba Urzędu Skarbowego/NIP:  ................................................................................................................. 

 

Bank/Nr rachunku:  ......................................................................................................................................................... 

 

 

 

OFERTA 

 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO, LEKKIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO  

Z PRZEZNACZENIEM DLA OSP W OŻAROWIE MAZOWIECKIM”,  

 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01-12-2016 r. pod numerem 356933- 2016. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie opisanym w pkt. 2 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), zgodnie z - załącznikiem Nr 1 do 

SIWZ,  

 

tj. dostawę fabrycznie nowego, lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego:  

marki: …………………………………………………………………………………………………………….  

model: …………………………………………………………………………………………………………….  

rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

za cenę brutto wynikającą z własnej kalkulacji (z VAT)** w wysokości: ..................................................... zł 

 

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

  

2. Przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dumpingowej i złożenie oferty nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji. 

 

3. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 
*Termin może ulec zmianie tylko po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 3.2 SIWZ. 

 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena brutto za przedmiotu zamówienia nie zostanie 

zmieniona w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
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5. Udzielamy Zamawiającemu:  

- gwarancji na zabudowę pożarniczą wraz z osprzętem na okres …..…… m-cy*** (wymagany okres min. 

24 m-ce), podlega ona ocenie - (*** należy podać powyższy okres gwarancji w miesiącach: min. wymagany 24 lub 36, 

48, 60 itd.). 
- gwarancji mechanicznej na podwozie na okres ……… m-cy*** (wymagany okres min. 24 m-ce), 

- gwarancji na perforację karoserii na okres ……..…. lat*** (wymagany okres min. 12 lat), 

- gwarancji na powłokę lakierniczą na okres ……..… lat*** (wymagany okres min. 36 m-cy), 

licząc od daty wydania-odbioru samochodu. 

 

6. Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru 

naszej oferty wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

  

7. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do postanowień SIWZ. 

 

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

……………………………….……..……… ( nazwa dokumentu)  str. oferty nr ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia reprezentowana przeze mnie firma wykona: 

 

a) bez udziału podwykonawców *) 

 

b) - przy udziale podwykonawców, którym udzielimy zamówienia na następujące części przedmiotu 

zamówienia*):  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- przy udziale podwykonawców, na zasoby których powołujemy się na zasadach określonych w art. 26  

ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  

art. 22 ust. 1 ustawy 

nazwa (firma) – część/zakres przedmiotu zamówienia*: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie: 

 

p. ……………………………………………….………… 

 

tel. kontaktowy: ….……………………………………… 

 

 

11. Przyjmujemy warunki płatności, zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

12. Wykonawca jest małym / średnim / dużym przedsiębiorcą. 

**** ( zaznaczyć właściwe )  

 

13. Akceptujemy treść przedstawionej umowy będącej załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Umowę na realizację 

przedmiotu zamówienia podpiszemy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie 

Zamawiającego. 
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*) niepotrzebne skreślić 

**) zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku 

– tj. kwotę netto. 

***) wpisać oferowany okres gwarancji 

****) zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) .......................................................................... 

 

 

   Podpisano (imię, nazwisko i podpis) .......................................................................... 

 

 
Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach  

uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta  

lub we właściwym pełnomocnictwie.   


