
Załącznik nr 1 
  

………………………………………................................... 
/nazwa (firma) Wykonawcy/ 
.............................................................................................. 
/dokładny adres/ 
.............................................................................................. 
      /tel./                /fax/ 
.............................................................................................. 
  /REGON/              /NIP/ 
.............................................................................................. 
Internet:     /http/                              /e-mail/ 

 
 

Formularz  ofertowy      

         Urząd Gminy w Goździe   
        26-634 Gózd 

        ul. Radomska 7 

          Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego . w "Biuletynie 
Zamówień Publicznych", na stronie internetowej tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy w   Goździe 
Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia  oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji 
: 
1. Oferujemy dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla O.S.P. 
w Klwatce  gm. Gózd  
 
za cenę samochodu, …………………………………….zł netto  
(słownie: 
………………………………………………………………………………………..) 
plus należny podatek od towarów i usług VAT w kwocie…………………….zł  
 (słownie: ……………………………………………………………………………………..) 

Cena brutto pojazdu wynosi …………………………….zł   
(słownie………………………………………….………….) 

  Cena, o której mowa wyżej, uwzględnia; 
1. wartość samochodu, ubezpieczenia, przeglądu technicznego  dopuszczającego do 
użytkowania wymieniony pojazd, koszty transportu  do miejscowości Gózd. 
2. w przypadku sprowadzonego z poza terytorium Polski samochodu  nie zarejestrowanego i 
nie ubezpieczonego, samochód winien być oclony, posiadać badanie techniczne rozszerzone, 
aktualną opinię techniczna rzeczoznawcy o oferowanym pojeździe, oraz inne dokumenty 
niezbędne do zarejestrowania pojazdu w kraju.  
3. Dostawa objęta zamówieniem zamierzamy realizować sami / przy współpracy z 

podwykonawcami*, 

tj.:................................................................................................................................................ 

                                                       (rodzaj robót/prac oraz nazwy firm podwykonawców) 
 



 W przypadku podzlecania robót/prac podwykonawcom odpowiadamy za ich część 
zamówienia jak za swoje własną.  
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz dokumentami przetargowymi i projektem    
     umowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i w całości przyjmujemy  
     warunki w nich zawarte. 
 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia 
zawarcia umowy. 

 
6.  Oświadczamy, ze posiadamy środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia w 
wysokości   
       100% oferowanej kwoty. 

 
7.  Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu                   
ustalonym przez Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania                
zawiadomienia o wyborze oferty.  
 
8.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do : 10 dni od daty podpisania 
umowy. 
 
9.* Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

 
10.* Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od ......... do ......... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

 
11. Oferta zawiera ............... zapisanych stron / kart*, ponumerowanych kolejnymi numerami. 
 

12. W załączeniu do oferty przedkładamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj.: 

 
a) ................................................................................................ 

b) ................................................................................................ 

c) ................................................................................................ 

d) ................................................................................................ 

Uwaga ! 
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  

podać nazwy i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c.. Oferta 
winna  być podpisana przez pełnomocnika. 



      ............................................                                        ...................................................... 
                /miejscowość, data/                                            /pieczęcie imienne i podpisy  

                                                                                             przedstawicieli firmy Wykonawcy/ 


