
Załącznik nr 1 do SIWZ 

           

GKR.271.1.2014.DSM 

                 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy:  

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

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

REGON: ………………………………........….  

NIP: …………………………………………..…  

 

CZĘŚĆ   I 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "usługi w zakresie remontu bieżącego 

dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku ". Numer sprawy: 

GKR.271.1.2014.DSM, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego zestawu:  

I. 1 szt. samochodu ciężarowego wywrotki o ładowności 5 - 8ton /cena za 1godz. pracy 

jednego sprzętu/ :……………………………………… 

II. 2 szt. kop.- ładowarki samojezdnej o pojemności łyżki nie mniej niż 1,0 m3 i mocy 

powyżej 80KM / cena za 1godz. pracy jednego sprzętu/ 

:……………………………………… 

III. 1szt. ciągnika o mocy nie mniejszej niż 50KM z osprzętem typu przyczepa, kosiarka / 

cena za 1godz. pracy jednego sprzętu/ :……………………………………… 

 

Cena oferty całego zestawu w zakresie  CZĘŚCI   I: 

cena netto...........................................................................................................zł  

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

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

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

 

CZĘŚĆ   I I  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na " usługi w zakresie remontu bieżącego 

dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku ". Numer sprawy: 

GKR.271.1.2014.DSM, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego zestawu:  

1szt. Równiarka drogowa 80-120KM /cena za 1godz. pracy jednego sprzętu/  

……………………………………… 

Cena oferty w zakresie równiarki drogowej w  CZĘŚCI   II: 

cena netto...........................................................................................................zł  

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



podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

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

 

Zobowiązania wykonawcy 

Oświadczam, że: 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie od podpisania umowy do dnia 31-12-2014 roku  

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.  Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2.  Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

3.  Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się 

w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

 

 Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje  

i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty 

upływu terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy otrzymany wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia akceptujemy 

w całości, bez poprawek i w razie uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się 

do zawarcia umowy o treści zgodniej ze SIWZ.  

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego). 

6. Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania:  

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

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

7. Oświadczam, iż należę* / nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5, do której należą niżej wymienione podmioty: 

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

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

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

Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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



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

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

Zastrzeżenie wykonawcy 

Inne informacje wykonawcy:  

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

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

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

 

 

 
................................. dn. .................... 2014 r. 

 

..............................................................  
                 czytelny podpis lub pieczęć imienna 
                    i podpis osoby umocowanej do  
            dokonywania czynności 
              w imieniu Wykonawcy  
  

......................................................... 
                                                                                                         pieczątka firmy 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


