
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
pieczęć Wykonawcy 

O F E R T A  
 
NAZWA WYKONAWCY ...............................................................................................  

ADRES WYKONAWCY ...............................................................................................  

TELEFON  ....................................................................................................................  

FAX ..............................................................................................................................  

E-MAIL .........................................................................................................................  

STRONA WWW ...........................................................................................................  

NIP ...............................................................................................................................  

REGON ........................................................................................................................  

NR RACHUNKU BANKOWEGO .................................................................................  

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

33- 380  Krynica-Zdrój,  ul. Kraszewskiego 37 

tel: (+48)  18  471 28 71 

fax: (+48) 18 472 52 67 

e-mail: mpgk@mpgk-krynica.pl 

www.mpgk-krynica.pl 

NIP:  734-001-05-96,     REGON:  490025799-17-113 

KRS:  0000 167961 

Konto bankowe:  PKO BP o/Nowy Sącz  nr  641020 3453 0000 8302 0008 6967 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie 

Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.mpgk-krynica.pl  jak również na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawę pn: 

„Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy 

Krynica-Zdrój  w sezonie zimowym 2017/2018 roku" 

 

1. Oferujemy kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami 

zawartymi   w SIWZ za cenę ofertową brutto łącznie: ……………………zł.  

słownie:  ..................................................................................................................... ……… 

mailto:mpgk@mpgk-krynica.pl
http://www.mpgk-krynica.pl/
http://www.mpgk-krynica.pl/


 

 

2. Cena została sporządzona na podstawie następującej kalkulacji: 
 
 

Lp 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
j.m 

 
Ilość 

 

Cena 
jednostko

wa 
(zł netto) 

Cena 
jednostkow

a 
(zł brutto) 

Wartość 
(zł brutto) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- (4 x 6) 

1. 
 
Sól drogowa 
 

t. 500    

 

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty 

wynikające z wykonania  zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

4. Przedmiot niniejszego zamówienia w zamawianych ilościach dostarczać będziemy 

własnym transportem i na swój koszt samochodami samowyładowczymi na plac 

magazynowy Zamawiającego w Powroźniku 140 ( Gmina Muszyna)  w terminie nie 

dłuższym niż 4 dni robocze od daty otrzymania zlecenia, sukcesywnie w miarę 

występowania potrzeb do dnia 30.04.2018 r. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy następujące warunki płatności do 30 dni  licząc od 

daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania 

oferty. 

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

terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone we „Wzorze Umowy" i w razie 

wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć do podwykonania żadnej części 

niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom*. 

Lp. Nazwa części zamówienia 

  

  

 



 

 

11. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(my) jako wykonawca lub podwykonawca  w 

jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą 

być one udostępniane   w szczególności innym uczestnikom postępowania [*]: 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie                 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    

 

13. Oświadczam, że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – TAK/NIE*   

14.  Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie  

      prowadzonego postępowania: ……………………………………….. 

      tel:……………......................... fax:……………………………. 

Lista załączników do oferty: 

 
1. załącznik nr 1  ...………………………………………………………………… 
2. załącznik nr 2  ...………………………………………………………………… 
3. załącznik nr 3  ...………………………………………………………………… 
4. załącznik nr 4  ...………………………………………………………………… 
5. załącznik nr 5  ...………………………………………………………………… 
6. załącznik nr 6  ...………………………………………………………………… 
7. załącznik nr 7  ...………………………………………………………………… 
8. załącznik nr 8  ...………………………………………………………………… 
9. załącznik nr 9  ...………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

…………………………..           ………………..                                                                                           …………………………………….. 

       miejscowość     data                    podpis i pieczęć 

                                                                                                                                                            przedstawiciela / przedstawicieli 

                                                                                                                                                                               Wykonawcy 
 
Uwaga: 
*) Niepotrzebne skreślić 
 

 



 

 

Załącznik do Formularza Ofertowego 
 

………………………………, dnia …………. r. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
My niżej podpisani: 

……………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………………………. 
 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
„Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy 

Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym  2017/2018" 

 
1. oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania                                      

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług1. 

 
2. wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2. 
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………….3 objętych przedmiotem 
zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 
…………………....4 zł. 
 
 
 
 

............................................................. 
podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
 

 

                                                 
1  W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. 
2  W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić. 
3  Wpisać usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług. 
4  Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.  
Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.; Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579) 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. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 

 


