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                 Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

͟    ͟  ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   ͟   

pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy           _____ 

(zwany dalej przedsiębiorcą) 

 

Adres:            _____ 

tel.    , fax     ,e-mail     _____ 

REGON     NIP     

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla zamierzenia pn. „usunięcie i utylizacja polepy  

z obory na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, 

obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw. 

 

W imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy oświadczam, że: 

           _____ 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za łączną cenę: 

 

➢ cena netto      zł, (słownie:    _____

          _____ 

➢ cena brutto      zł, (słownie:    _____

          _____ 

➢ w tym    % VAT, w wysokości      zł, (słownie: _______  

            _____ 

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

 

2. Oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia. 

3. Przedsiębiorca akceptuje pożądany termin do realizacji zamówienia: do    __________. 

4. Na realizowany przedmiot zamówienia przedsiębiorca udziela Zamawiającemu __________ 
miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w załączonych do niniejszej oferty 
,,warunkach gwarancji”. 
 

5. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
a postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmuje i akceptuje bez 
zastrzeżeń. 

 

6. Przedsiębiorca uważa się za związanego ofertą przez okres 14 dni. 

7. W przypadku wyboru oferty przedsiębiorca zobowiązuje się do: 
➢ Zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
➢ Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie wskazanej przez 

Zamawiającego w wysokości określonej w SIWZ. 
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8. Oświadczam, że zamówienie przedsiębiorca wykona osobiście, z wyjątkiem: 
             _____
            _____ 
 

9. Oświadczam, że przedsiębiorca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

10. Oświadczam, że przedmiot oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia określonym 
w SIWZ. 
 

11. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie i nie będę wnosił dodatkowych roszczeń  
w stosunku do Zamawiającego w toku i po zakończeniu realizacji robót. 
 

12. Dane pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej: 
 

Nazwisko, imię         
Stanowisko        ______ 
Telefon     , fax    
 
13. Zastrzeżenie przedsiębiorcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 
mogą być udostępnione: 
            _____ 
            _____ 
 
14. Inne informacje przedsiębiorcy: 
             _____ 
            _____ 
 
15. Oświadczenie przedsiębiorcy: 
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeks karny (Dz.U.2018.1600) oświadczam, że 
oferta i załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia 
oferty. 

 
 
 
 

Miejscowość, data 
                                                         
               ͟   ͟  ͟     ͟   ͟  ͟ __ 

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub 
osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy 


