
BZ/ZP.06/07/05/13.         Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

………………………………………………………………………………. 

NIP*: ....................................................... 

REGON*: ................................................ 

Tel.*: …………………………………… 

Fax* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: …………………………………… 

* w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„Saniko” Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 4 
87-800 Włocławek 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.  
we Włocławku” 

Oświadczamy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  
 

Cena netto (poz. Lp. 5 kol. 5, załącznika nr 2 do SIWZ) 
.................................................... zł + VAT (.......%) ................................... zł = 
Cena brutto (poz. Lp. 5 kol. 7, załącznika nr 2 do SIWZ) ............................................ zł 
(słownie:.............................................................................................................................) 

 

2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy przez okres 6 m-cy od daty 
podpisania umowy, z zastrzeŜeniem Ŝe dostawa pojemników 120 l w ilości 1800 szt. 
i pojemników 240 l w ilości 1400 szt. nastąpi najpóźniej do 24.06.2013 r. 
 

3. Oświadczamy Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do 
niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 

4. Gwarantujemy, Ŝe w przypadku udzielenia nam zamówienia, zapewnimy dostawę 
pojemników o parametrach technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia  
rozdz. III SIWZ, które będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

5. Gwarantujemy, Ŝe cena ofertowa oraz ceny jednostkowe są cenami stałymi i nie będą 
podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy.  

 



6. Oświadczamy, Ŝe istotne warunki umowy określone w SIWZ zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

8. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
SIWZ. 

9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.* 
 

10. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 
a). .............................................. podwykonawca: ................................................................. 
b). .............................................. podwykonawca: …............................................................. 

 

11. Wadium wnieśliśmy w dniu ............................. w formie ..................................................... 
w wysokości: ………………………. zł 
Zwrot wadium proszę dokonać na nr konta: ….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

/nazwa banku, numer konta/ 
 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

 

13. Oferta została złoŜona na ........................... stronach podpisanych i kolejno 
ponumerowanych od nr .................... do nr .......................... . 

 

14. Niniejszym informujemy, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na str.  
od ................. do ................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
ogólnie udostępnione. 

 

15. Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty: **  
a) .................................................................. 
b) .................................................................. 
c) .................................................................. 
d) .................................................................. 
e) .................................................................. 
f) .................................................................. 
g) .................................................................. 
h) ………………………………………….. 
i) ………………………………………….. 
j) ………………………………………….. 

 
                                                                 Podpis i pieczęć ...................................................... 

                                                                                                           (osoba /osoby upowaŜnione  
                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy) 

 
.......................................... , data .................................... 
 
* Niepotrzebne skreślić 
** JeŜeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 
 
 


