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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

…………….................. dnia ............................ 

................................................. 
           (pieczęć Wykonawcy) 

 

Nr tel.  ....................................................... 

faksu  ....................................................... 

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

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

e-mail:  ....................................................... 

WBKZP.272.10.2017 

 

OFERTA 

dla Powiatu Ząbkowickiego  

ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

 
Nawiązując do ogłoszenia z dnia ............................. r. o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zajęcy szaraków w ramach zadania „Program odbudowy 

zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim – Etap IV” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:   

1. Cena oferty: 

wartość netto ........................... zł, podatek VAT ...... % ................ zł, brutto……........................... zł 

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

2. Gwarancja: 

Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji  na okres ............................ 

3. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować partiami w terminach wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Waryunków Zamówienia w okresie od podpiasnia umowy do dnia 30 września 2020 r.   

4. Termin płatności za dostawę poszczególnych partii przedmiotu zamówienia wynosi: ……… dni. 

5. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

3) Akceptujemy projekt umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

4) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

potwierdzenie czego dołączamy wymagane dokumenty i oświadczenia. 

6) Jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą *   zgodnie z art. 105 - 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.). 

7) Jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.*  

8) Sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest     

następujący*...................................................................................................... ........................... 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
 (wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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7. Wadium w kwocie ................... zł (słownie:..................................................................................) zostało wniesione 

w formie ............................................................................................................. 

8. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: * 

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

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

9. Inne informacje Wykonawcy: ........................................................................................................................................ 

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

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

 

Do oferty dołączamy: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
...................................................................... 
 (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
    


