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FORMULARZ OFERTY 

                                                                                                             .................., dnia ........... 

 

Dane  dotyczące Wykonawcy lub  każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienie 

Pełna nazwa Wykonawcy   

Adres Wykonawcy   

NIP  

Nr telefonu   

Nr  faxu  

adres   e-mail  

* wypełnić tabelę tyle razy ile to konieczne 

Dane Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawcy   

do korespondencji z Zamawiającym w związku ze złożona ofertą   

Adres korespondencyjny pod 
który Zamawiający może 
kierować korespondencję do 
Wykonawcy  

 

Nr telefonu   

Nr  faxu  

adres   e-mail 
 

 

 

 

nr rachunku Wykonawcy na 

potrzeby rozliczeń za realizację 

zamówienia  

 

 

  w banku:……………………………………….....................………... 

      

   nr  _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ 

_ 

 

Imię i Nazwisko osoby/ osób 
upoważnionych do kontaktów z 
zamawiającym  
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Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju 

siedziba: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: „Dostawa soli 

drogowej na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka  z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w   I   kwartale 2017 roku.”  
nr sprawy: ZP.01.2017” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. sukcesywna dostawa soli drogowej  w ilości 

łącznej  około 400 ton   w okresie   do  30 kwietnia  2017 roku, w zakresie objętym "Specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia", za kwotę: 

 

Wartość zamówienia  brutto  (z  podatkiem od towarów i usług VAT): 

cyfrowo : ..................................................................................... złotych 

słownie :  ............................................................................................................ złotych 

 

Wartość zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług VAT) : 

cyfrowo : .................................................................................. złotych 

słownie : ............................................................................................................. złotych  

 

Podatek od towarów i usług VAT  

Cyfrowo ………………………………………………………………..…………… złotych  

Słownie  …………………………………………………………………………………...................….... złotych  

 

Dane szczegółowe:  

 

a) Cena  ( C)  za dostawę  1 tony oferowanej  soli drogowej  wynosi kwotę netto  ………………….. zł 

        (słownie : …………………………………………………………………………………………......zł ),  natomiast wraz z 

        należnym podatkiem VAT w wysokości  ……………%, wynosi kwotę brutto ……………………………. Zł 

        (słownie : …………………………………………. zł ).  

 

Instrukcja:  

1. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski). Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w walucie PLN (złoty 
polski). 

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca będzie naliczał cenę w oparciu o ilość dostarczonej soli drogowej 
zamawiającemu w tonach rzeczywistych wraz z dostawą na koszt wykonawcy, powiększoną o należny podatek VAT. 
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Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT) tj. „Cena wykonawcy”, będzie ustalana z uwzględnieniem kwot 
następujących składników:  

a) Ceny netto 1 tony   soli drogowej  ustalonej zgodnie z ofertą  
Wartość zamówienia stanowi iloczyn rzeczywistej dostarczonej soli drogowej  i  ceny 1 tony soli  podanej w ofercie 
Sprzedawcy . 
b) Cena  ofertowa jest stała i nie  może ulec zmianie w okresie realizacji umowy.  
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 
 

2. Zobowiązujemy się do realizowania zamówienia sukcesywnie, w miarę potrzeb 

Zamawiającego, w okresie  do 30 kwietnia  2017 roku. 

Informujemy, że w związku ze złożoną ofertą, po stronie Zamawiającego:  

 powstanie *,  

 nie powstanie *, obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

3. Akceptujemy warunki płatności i gwarancji określone przez Zamawiającego określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4. Oświadczamy, że oferowany olej napędowy spełnia wymagania określone odpowiednio w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia potwierdzające 

uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności w zakresie określonym przedmiotem 

zamówienia w szczególności: 

1)  Oświadczamy, że posiadamy  aktualne świadectwo  jakości soli drogowej, wydane przez 

 ( wpisać) ………………………………………………………………………………………………......................................….. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ, zostały przez 

nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na określonych w postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

9. Oświadczamy, że: 

a. zamówienie wykonamy w całości bez udziału Podwykonawców *,  

b. powierzymy podwykonawcom wykonanie  następujących  części przedmiotu zamówienia: ** 
(**niepotrzebne skreślić lub wymienić zakres rzeczowy zamówienia)  

 
 

(poniższą tabelę wypełnia Wykonawca, który będzie realizował zamówienie wraz z podwykonawcą) 
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L.p. Nazwa firmy Podwykonawcy, NIP, adres 

Zakres zamówienia powierzonego Podwykonawcy 
- 

krótki opis części zamówienia  które powierzymy 
do wykonania Podwykonawcy 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, którą powierzy podwykonawcy i jeżeli nic 
innego z oferty nie wynika przyjmuje się, że realizuje zamówienie samodzielnie. 

 

10. Podmioty udostępniające zasoby, w tym również Podwykonawcy 

 

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  powołujemy się na: 

10.1. własne zasoby i w związku z tym nie składamy zobowiązania innych podmiotów do oddania 

nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.* 

10.2. zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych zgodnie ze złożonym zobowiązaniem (załącznik nr 2 do SIWZ) tych podmiotów.* 

Poniżej podajemy nazwy (firmy) tych podmiotów: 

a1........................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma) podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 
 

Podmiot na którego zasobach polegamy będzie*/ nie będzie* brał udział w realizacji części 

zamówienia w charakterze podwykonawcy. 

Poniżej podajemy nazwy (firmy) tych podmiotów: 

a2........................................................................................................................................................... 

 (nazwa (firma) podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 
 
Podmiot na którego zasobach polegamy będzie*/ nie będzie* brał udział w realizacji części 

zamówienia w charakterze podwykonawcy. 

W odniesieniu do wskazanych wyżej podmiotów (podwykonawców) składamy dokumenty 
zgodnie z SIWZ (jeśli dotyczy). 

 

11. Informujemy o wniesieniu wadium w wymaganej wysokości w formie  (wpisać) 

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

..............................................................................................................................w dniu (wpisać) 

........................................................................................................................................................ 
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12. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w Banku 

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

nr....................................................................................................................................................... 

(wpisać nazwę banku i numer rachunku bankowego) 

 

13. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym merytorycznie za kontakty z Zamawiającym  

i realizację umowy będzie: ………………………………………………………………………………………………           

(wpisać dane kontaktowe: Imię, nazwisko, telefon, e-mail)  

 

14. Wraz z formularzem oferty składamy następujące oświadczenia i dokumenty (wymienić jakie) 

 

 

 

Oferta zawiera …...…. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

 

 

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

podpis upełnomocnionego (-ych) 

przedstawiciela (-li) Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
* niepotrzebne skreślić 


