Załącznik Nr 3 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY / IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………………………………………………………….……
REPREZENTOWANY PRZEZ: …………………………………………………………………………………………
FUNKCJA / STANOWISKO REPREZENTANTA:…..……….……………………………………………………….
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………….…………
TELEFON KONTAKTOWY / FAKS: …………………………………………………………..………………………
E-MAIL KONTAKTOWY:………………………………………………………….……………………………..….…
NIP / PESEL: ……………………………………………………………………………….…………………………….
KRS / REGON / CEiDG: ……………………………………………………………………………………..…………

OFERTA
Zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OSP/1/2018 składam ofertę w postępowaniu na realizacji zadania pn.:
„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W BOĆKACH”
Za cenę brutto: ……………………………………………………………………………………zł
Słownie:……………………………………………………………………………………………. ............

1.Oświadczam,że zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na okres …………………… i wyrażam
zgodę na rozszerzenie rękojmi za wady na ten sam okres.
Okres gwarancji i rękojmi winien być nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy.
2. Oświadczam, że zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na okres: .................................................
i wyrażam zgodę na rozszerzenie rękojmi za wady na ten sam okres.
3. Oświadczam, że na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy PZP złożymy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami
przetargu i nie wnoszę żadnych uwag.
6. Oświadczam, że w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych w
ofercie warunkach oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej.
Umowę tę zawrę we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
7. Oświadczam, że złożoną ofertą pozostaję związany przez 30 dni licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
8. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
9. Oświadczam, że w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej w
formie ...............................................................................................................
10. Dostawę przedmiotu zamówienia zamierzamy zrealizować sami.*
11. Realizację następujących części przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić Podwykonawcom:*
1/ .................................................................................................................................
/należy podać nazwę podwykonawcy oraz powierzoną do realizacji część zamówienia/
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2/ .................................................................................................................................
/należy podać nazwę podwykonawcy oraz powierzoną do realizacji część zamówienia/
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Sposób reprezentacji spółki/konsorcjum (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną
ofertę)

dla

potrzeb

niniejszego

zamówienia

jest

następujący:

……………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje Wykonawcy: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

12. Do oferty dołączam następujące dokumenty - Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz
załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
1. Szczegółowy opis oferowanego pojazdu – Załącznik nr 5 do SIWZ
2. ….................................................
3. ….................................................
4. ….................................................
5. ….................................................
6. ….................................................
7. ….................................................

/ponumerować i wpisać wszystkie załączniki

*niepotrzebne skreślić

/ pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

