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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach 
Pańskich” numer sprawy OSPKP.ZP.1.2020 zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy: 

 

 
I CENA OFERTY 

 

CAŁKOWITA CENA RYCZAŁTOWA  za ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy 

 dla OSP Kowale Pańskie 

.......................................................................................................................   zł brutto 

słownie złotych brutto: ........................................................................................................................ 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

......................................................................... zł VAT 

.........................................................................zł netto 

 
II Okres gwarancji na przedmiot zamówienia …………………………………….. 
(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 36 miesięcy) licząc bieg od daty dokonania końcowego odbioru 
przedmiotu zamówienia.  
 

1. Oświadczamy, że: 
a) cena ofertowa przedstawiona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty 
b) podatek od towarów i usług VAT przedstawiony w ofercie został naliczony poprawnie 

zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług. 
c) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń, a także zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 

d) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu              

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

e) akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie umowy. 

f) zamówienie będziemy realizować do dnia 30 listopada 2020 roku. 

g) za wyjątkiem informacji i  dokumentów wymienionych poniżej, oferta nasza oraz wszelkie 

załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

h) za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 

stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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i) uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia , czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

j) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem                   w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

2. Oświadczamy, że jestem: mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim 
przedsiębiorstwem1?  (niepotrzebne skreślić)* 

3. Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

4. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część  są :  

1) ………………………………………………………………………………………………  

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
 
 
........................, dn. .........................                                                                

 
* niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………. 
      

                        (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji     

                      Wykonawcy) 

 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 

L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: 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. 


