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 Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-28/14 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

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

Adres:     ........................................................................................................................................................ 

Nr  KRS* ..................................Nr REGON ........:.................................... Nr NIP ..................................... 

Nr. tel......................................................................... Nr faks ...................................................................... 

Adres e-mail ..............................................................Strona www .............................................................. 

Ja niżej podpisany(a),.................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................... 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-28/14 - Dostawa 

i montaż elementów dwóch systemów recyrkulacyjnych, wózka paszowego i czujnika tlenowego w 

ramach Projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb 

jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego 

chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę brutto: ................................................. 

słownie: ......................................................................................................................................................... 

 

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

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 

............ dni od daty podpisania umowy. 

2. oferujemy okres gwarancji na urządzenia i prace montażowe: 

…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru (min. 24 m-ce). 

3. przewidujemy powierzenie/nie przewidujemy powierzenia* (*niewłaściwe skreślić) wykonania 

następujących części zamówienia podwykonawcom (wskazać zakres) 

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

........................................................................................................................................................... 
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 2 

4. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

5. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

6.  załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcy 

oraz postanowienia wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zgadzamy się na termin płatności za wykonane zamówienie w okresie 30 dni po dostarczeniu 

końcowego protokółu odbioru przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

9. Na …........ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

 

Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

1).…………………………………………………………………………………………………  
                                                     (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 

tel. /kontaktowy /faks/e-mail/ …………………………………………………………………………… 

2).…………………………………………………………………………………………………………  
                                                       (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 

tel. /kontaktowy / faks/e-mail/: ……………………………………………………………………………  

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1/….................................................................................. 

2/….................................................................................. 

3/….................................................................................. 

4/…................................................................................... 

5/….................................................................................. 

6/….................................................................................. 

 

 

………………………………………………..   ………………………………………………………… 
 /miejscowość i data/                               /pieczątki imienne lub podpisy czytelne osób uprawnionych 

                                                                                                  do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania 

                                                                                               Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/ 

 

___________________ 

*) niepotrzebne skreślić 


