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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 

fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju.” 

nr sprawy:  ZP.02.2017”. 
  
 
oświadczam(-y), że zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, gwarantuję 

wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz akceptuję w 

całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1. Składam(-y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę : 

cena netto: .................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

w tym podatek VAT – stawka: ....%, wartość: ............................................................ 

cena brutto: .................................zł  

(słownie : ..............................................................................................................) 

 

2. Oświadczamy, że zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w 

tym koszt transportu przedmiotu zamówienia do Bazy Transportowej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o.  w Powroźniku nr 140, 33-370 Muszyna 

 

3. Przedmiotem oferty jest ciągnik rolniczy: 

marka ................................................. 

model .................................................. 

typ ....................................................... 
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4. Oświadczam(-y), że akceptuję warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

5. Oświadczam(-y), że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

6. Oświadczam(-y), że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert.  

7. Oświadczam(-y), że zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w Projekcie umowy oraz 

akceptuję bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia. 

8. W sytuacji uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję (-my) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Udzielam(-y) gwarancję na dostarczony ciągnik rolniczy na okres ..............miesięcy. 

10. Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 
 
 ___________ dnia __.__ 2017 r. 
 
 __________________________ 
 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

 do reprezentowania Wykonawcy 


