
    Załącznik nr 1 do SIWZ
...........................................................

  (pieczęć Wykonawcy lub wpisana

   pełna nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

dla 

przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych 

dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wykonawca:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

(w  przypadku  ofert  konsorcjum  zarejestrowane  nazwy  wszystkich  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  ze  wskazaniem  pełnomocnika   

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy

(w przypadku konsorcjum  - poszczególnych Wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika)

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

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

Nr telefonu ................................. Nr faxu ..................................... e-mail: ...........................

(w przypadku oferty konsorcjum dotyczy pełnomocnika)

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie 

UZP,  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  na  stronie  internetowej 

www.bip.wfosigw.rzeszow.pl , oświadczam/y : 

1. Na  podstawie  warunków  określonych  w  SIWZ  podejmuję/my  się  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  z  dobrą  praktyką,  obowiązującymi  normami  i  przepisami 

oraz należytą starannością.  

1

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/


2.   Oferuję/my wykonanie całości  zamówienia  tj.  dostawę dwóch fabrycznie nowych 

samochodów  osobowych  za  cenę  brutto:  ……………………….  PLN  (słownie:

……………………………..………..)  

w  tym  podatek  VAT  wg  stawki  ………%  który  stanowi  kwotę  …….…..  PLN 

(słownie: …………………………………………..)

Oferowana cena została obliczona jako suma łącznej ceny  za dwa samochody, które  oferuję/

my w ramach dostawy. 

C  -  łączna  cena  za  dwa  samochody  oferowane  w  ramach  dostawy  zgodnie   

z  wymaganiami  i  warunkami  określonymi  w  SIWZ,  obowiązującymi  przepisami   

i normami stanowi kwotę wynikającą z następującego wyliczenia:

Lp. Oferowana marka, 
model i wersja 

samochodu

Oferowana 
jednostkowa 
cena netto

Ilo (szt.)ść
Podatek VAT

Cena brutto
PLN

stawka

%

kwota

PLN

1. 2

3. Oświadczam/y,  że  wycena  przedmiotu  zamówienia  uwzględnia  wszystkie 

uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały jego 

zakres – jest kompletna.

4. Zapewniamy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do ….  grudnia 2008r

5. Oświadczam/y,  że  oferowane  samochody  spełniają  wymagania  określone  przez 

Zamawiającego, a także spełniają warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.

6. Zobowiązuję/my się do dostawy samochodów wraz z dokumentami gwarancyjnymi, 

kartami pojazdów oraz instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim.

7. Udzielam/y gwarancji jakości na oferowane samochody na okres:

- na silnik i podzespoły - …………………  bez limitu kilometrów

- na perforację nadwozia - ….. .

- na lakier - ………. 

Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów oferowanych w ramach dostawy 

odbywać się będzie w autoryzowanej stacji obsługi zlokalizowanej w Rzeszowie 

lub  najbliższej  okolicy  Zamawiającego.  …………………………………(adres 

stacji obsługi).
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8. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/związanych ofertą w okresie 20 dni 

licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert i w przypadku wyboru 

mojej/naszej  oferty  zobowiązuję/my  się  do  zawarcia  umowy  na  warunkach 

określonych  w  projekcie  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  terminie  i  miejscu  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego.

9. Oświadczamy,  że  po  zapoznaniu  się  z  warunkami  postępowania  przetargowego 

akceptujemy je bez zastrzeżeń.

10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia 

niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego    - załącznik nr 1

Do  oświadczenia  dołączam/y  …..  dokumenty/ów  potwierdzających  spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2)  Wykaz  –  wyszczególnienie  parametrów  technicznych  i  wyposażenia  oferowanych 

samochodów - załącznik nr 2

3)  Uzupełniony i parafowany wzór umowy - załącznik nr 3

4)  Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę*          - załącznik nr 4

Oferta wraz z załącznikami została złożona na …... ponumerowanych stronach.

Korespondencję  w  sprawie  przedmiotowego  zamówienia  proszę  kierować  na  adres:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
(adres Wykonawcy)

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

tel: ………………………
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fax: ………………………

* Wymagane w przypadkach:
- osób  podpisujących  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  z  przepisów  prawa  lub  innych 

dokumentów,
- osób reprezentujących podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.

 

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

            miejscowość, data

.............................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby/osób 

upoważnionych do podpisania oferty)
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