Załącznik nr 1 do siwz
.......................................................................
Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ców

OFERTA
na:
„Dostawę samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”
prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Ja /My niżej podpisany/i
.................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
1)

działając w imieniu Wykonawcy :

..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)
1) -

w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

oświadczam/y, że:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i załącznikami do siwz za cenę brutto ........................................... zł
(słownie:...........................................................................................................................................zł).
Oferowany samochód: marka ............................. model .........................................
2)

- pojemność silnika :

......... cm

3)

- moc silnika :

......... KM

- gwarancja na perforację (przerdzewienie) nadwozia
2)

3

…........ lat

3

- wymagane min. 2000 cm
- wymagane min. 150 KM
4)
- wymagane min. 5 lat
3)

2.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam/y, że:

nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia podwykonawcy/com 5)
Lp.

5)

- zaznaczyć właściwe

Opis części zamówienia

3. Jednocześnie oświadczam/y, że:
a) spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu,
b) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert,
c) zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń,
d) wzór umowy (Załącznik nr 6 do siwz) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany
i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
_______ do _______ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy,
że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od _______ do _______ .

e) informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od

4.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:

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

tel.: ………………..…………………….………….……….….….…..... faks 6) : ………………...………………..……….……….….……………………………
6)

- prosimy o podanie numeru faksu, ponieważ zgodnie z zapisami siwz, przyjętą przez Zamawiającego formą
porozumiewania się z Wykonawcami, oprócz pisemnej, jest droga faksowa

5.Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ….................................................... ........
(imię i nazwisko)

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………....……
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………….....…...………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….....……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….....……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………..

8. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron.

………………………….…………………
Miejscowość, data
)
do reprezentowania Wykonawcy 7

……………………………………………………………….
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

