Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór formularza ofertowego
/pełna nazwa, adres
telefon i faks wykonawcy/

IGK.271.2.12.2019

OFERTA WYKONAWCY
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącym postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Zakup z dostawą pospółki drogowej o frakcji 0-16 mm do remontów dróg gminnych.”
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi
w dokumentacji przetargowej za łączną cenę ofertową:
1 tona pospółki wraz z dowozem w cenie brutto (wraz z podatkiem VAT) …..................... PLN
(słownie złotych …........................................................................................................... PLN)
podatek VAT według stawki …………………………. %
Jednocześnie oferujemy:
Termin przystąpienia do realizacji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania
termin przystąpienia do realizacji dostawy do 5 dni roboczych
termin przystąpienia do realizacji dostawy do 7 dni roboczych
termin przystąpienia do realizacji dostawy do 10 dni roboczych
Uwaga: należy zaznaczyć znakiem ”x” oferowany termin przystąpienia do realizacji dostawy od
dnia zgłoszenia zapotrzebowania. W przypadku nie zaznaczenia żadnego z kwadratów lub
zaznaczenia więcej niż jeden kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin
przystąpienia do realizacji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania do 10 dni roboczych.
2. Cena jednostkowa brutto zawiera wszystkie koszty związane ze sprzedażą i załadunkiem 1 tony
pospółki na warunkach określonych w SIWZ i jest niezmienna w czasie obowiązywania umowy.
3. Zobowiązujemy się w ramach umowy załadować pospółkę objętą przedmiotem zamówienia
własnym sprzętem, w ilości i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
4. Zapewniamy przez cały czas trwania umowy możliwość przesyłania zleceń cząstkowych za
pomocą faksu nr tel……………………….. lub email: ……………………………………….
5. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
30.12.2019r. lub do wyczerpania środków planowanych na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ?
TAK
NIE
Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Przez
Średnie
przedsiębiorstwa
rozumie
się:
przedsiębiorstwa,
które
nie
są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EUR.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy:
*a) sami, bez udziału podwykonawców;
*b) z udziałem podwykonawców – podwykonawcom zamierzamy powierzyć części zamówienia
wymienione według załączonego do oferty formularza „Wykaz części zamówienia przewidzianych
przez Wykonawcę do wykonania przez Podwykonawcę”
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
/podać nazwy i adresy Podwykonawców/

10. Informacje na temat polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych do wykonania
zamówienia oraz zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania
umowy na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy
wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
12. Ustalamy termin płatności faktury do 30 dni, po przedłożeniu faktury/rachunku za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
13. Wadium o wartości ……………………. zł (słownie: ……...…………………………………….
………………………………………………………………………………………….… (złotych),
zostało wniesione w dniu ………………………….. w formie ……………………………………. .
14. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy
Pzp, na następujący rachunek: ……………………………………………………………………….
15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. ………………….......................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................
itd. .................................................................................................................................................
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
Dołączone do oferty odpisy dokumentów lub ich kopie są poświadczone „za zgodność
z oryginałem”

…............................... dnia …........................ 2019 r.

…..............................................................
Podpis osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

