Załącznik nr 1 do SIWZ

.....................................
Nazwa i adres Wykonawcy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
28 - 200 Staszów
ul. Wojska Polskiego 1

Formularz ofertowy
Dane dotyczące Wykonawcy (Wykonawców):
Nazwa: .................................................................................................................................
Siedziba: ...............................................................................................................................
Nr telefonu/fax: ....................................................................................................................
Nr NIP: .................................................................................................................................
Nr Regon: .............................................................................................................................
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia na:
„ Dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Staszowie„
składamy ofertę i oferujemy wykonanie dostawy , objętej przetargiem za cenę:
- netto: ………………………………..zł
( słownie złotych:…………………………………………………………….),
- podatek VAT: ………………………zł
( słownie złotych:…………………………………………………………….),
- brutto: ……………………………...zł
( słownie złotych ……………………………………………………………).
Dostawa dotyczy fabrycznie nowego samochodu marki ……………………………
W załączeniu charakterystyka oferowanego samochodu – załącznik Nr 1 od oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu do składania ofert.
4. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku
wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: …..
od podpisania umowy.
6. Oświadczamy, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
a) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne bez limitu
kilometrów: …………….,
b) gwarancja na powłokę lakierniczą: ………………
c) gwarancja na perforację nadwozia: ……………….

7. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica
przedsiębiorstwa” stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom
przedmiotowego postępowania.
8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom
Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę
Lp.

9. Oferta nasza zawiera ...... kolejno ponumerowanych stron.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- ……………………………...
- ………………………………
- ………………………………
*

niepotrzebne skreślić

……………………………
Miejscowość, data

……………………………….
podpis/y osób/y uprawnionej/ch do
reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
W przypadku nie wykreślenia w pkt 8 tekstu oznaczonego/* oraz braku opisu części zamówienia przewidzianej
do wykonania przez podwykonawcę (tabela) – Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zrealizuje zamówienie
bez udziału podwykonawców.

