
                   Załącznik nr 1 do SIWZ 

        ................................dnia ...................   
................................................. 
           (Nazwa Wykonawcy, adres) 
 
Nr tel. ………………………………… 

Nr faksu ...............................................,. 

Regon ...................................................... 

NIP .......................................................... 

 

Nr sprawy ZP-2/2011 
 
 

OFERTA 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna 

57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 15A , 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia ........................   na „Bezgotówkowy 
zakup paliwa na stacjach benzynowych przy użyciu kart z mikroprocesorem” na potrzeby 
Zamawiającego oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia za cenę. 
 
1.Cena oferty: 
    wartość netto ..........................zł,  podatek VAT ….% .......................zł, brutto .............................zł 

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

2. Zamówienie publiczne wykonamy w okresie dwóch lat od daty zawarcia umowy. 

3. Warunki płatności ………….. dni, 

4. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest: 

     ……………………………………………………… 
     tel. kontaktowy……………………….faks …………………………. zakres odpowiedzialności  
     ……………………………………………………………………………………………………. 

5. 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 Nazwisko …………………………………………………….. 
    tel./faks ………………………………………………………………  

6. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

    1) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie  
        wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
    2) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  
        specyfikacji istotnych  warunków zamówienia, 
    3) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy  
        został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku  
         wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
        Zamawiającego. 
 
7. Zastrzeżenie Wykonawcy: 



Zgodnie z art.8 ust.3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega niżej wymienione 
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
8. Inne informacje Wykonawcy, w tym informacje na temat podwykonawców oraz innych 
podmiotów, o których mowa w art.26 ust.2b Prawa zamówień publicznych ………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................... 
              ( podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
Niepotrzebne skreślić 


