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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

 

Zamawiający: 

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych 

ul. Żarnowiecka 48, 42–436 Pilica  

  

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, podstawa reprezentacji) 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup 

ciągnika na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych”, ja/my niżej podpisany/podpisani 

________________________ działając w imieniu Wykonawcy jw. składam/y niniejszą ofertę: 

1. Oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości netto:___________________________ 

PLN (słownie __________________________________________________________________), 

co daje kwotę brutto _____________________________PLN (słownie: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ ),  

w tym podatek VAT w wysokości ___% o wartości _____________________________PLN 

(słownie: _____________________________________________________________________ ). 

2. Zobowiązujemy się udzielić Gwarancji na przedmiot zamówienia na okres __________ miesięcy 

tj. przedłużyć okres gwarancyjny o ……………. Miesięcy w stosunku do minimalnego Okresu 

Gwarancji wynikającego z Specyfikacji Warunków Zamówienia  (tj. 24 miesiące od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia).  

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania 

niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy. 

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Nazwy (firmy) podmiotów, na których zasoby powołujemy w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu*:________________________________________________ 

 

6. Następujące informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*:  
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Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Oznaczenie dokumentu, w którym się 

znajdują (proszę wskazać numery stron 

oferty, o ile jest to możliwe) 

  

  

 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do 

naszej oferty.  

 

7. Oświadczam/y, że wybór niniejszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*:  

 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

  

  

 

8. Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy* stosować przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).  

 

9. Oświadczam(y), że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres e-mail 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy: ________________________________ 

nr telefonu _________________________ e-mail ______________________________________ 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

Lp.  nazwa załącznika 

1. 

2. 

 

________________________dnia ____________2021 r.                                   _____________________ 

                        podpis 

 

* - niepotrzebne skreślić  


