
Załącznik nr 1 

Formularz oferty  
 

 

 

 

           Zamawiający  

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Uszwi 

Uszew 393 

32-865 Uszew 

 

 

O F E R T A 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zakup fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Uszwi 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

Wartość netto:               …………………………………. zł  

Słownie złotych             …………………………………………………… 

VAT:                             …………………………………. zł ( ….. %) 

Wartość brutto               ………..………………………..  zł  

Słownie złotych: .......................................................................................... 

 

* Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i montaż. 

 

Termin gwarancji na samochód i na zabudowę pożarniczą …………miesięcy 
 

2. Termin realizacji dostawy –listopad 2018r. 

 

3. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

4. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane poniżej 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 



informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*): 

 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    

 

Uwaga: 

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z 

informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp, 

***) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa 

 

5. Oferta została złożona na …………………….. stronach  

 

6. Do oferty dołączono. 

1) …………………………………………................................., 

2) ………………………………………………………………., 

3) ………………………………………………………………., 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

NIP .......................................................   REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Strona internetowa Wykonawcy : ........................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: 0 (**) ............................................................................................................ 

Numer faksu: 0 (**) ................................................................................................................ 

e-mail ...................................................................................................................................... 

 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

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

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.                    

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 



 


