
ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ  
 

 
Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Szczyrku  

ul. Myśliwska 42, 43-370 Szczyrk 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku  składamy ofertę na 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za cenę: 

 

Cena netto (zł):  

 

 

 

………..……… 

………………………………. 

(słownie) 

podatek VAT 

 

stawka …..% 

 

…….………. 

…………………….. 

(słownie) 

Cena brutto (zł):  

 

 

 

………..…… 

………………………………. 

                    (słownie) 

  

2. Przedmiotem niniejszej oferty jest pojazd marki……………………., rok produkcji 

podwozia……………………. 

3. Szczegółowy opis pojazdu, będącego przedmiotem niniejszej oferty, zawarty jest 

w wypełnionym Załączniku  Nr  2 - Specyfikacji technicznej dla samochodu 

ratowniczo-gaśniczego oferowanego przez Wykonawcę. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ dla niniejszego 

zamówienia, przyjmujemy  je bez zastrzeżeń, postanowienia projektu umowy  zostały 

przeze nas zaakceptowane, gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia 

zgodnie z treścią i zakresem objętym SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej 

modyfikacją. 

5. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

6. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć umowę 

wg projektu określonego w SIWZ  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią projektu 

umowy. 

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ….. dni od 

dnia podpisania umowy. 



8. Udzielamy gwarancji i rękojmi na pojazd  wskazanej poniżej: (Zamawiający wymaga 

zaznaczenia oferowanego okresu gwarancji i rękojmi. W przypadku nie dokonania 

wyboru co do oferowanego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny 

wymagany okres gwarancji i rękojmi   24 miesięcy) 

 24 miesięcy 

 36 miesięcy 

 48 miesięcy 

9. Oferujemy moc silnika pojazdu wskazaną poniżej:  (Zamawiający wymaga zaznaczenia 

oferowanej mocy silnika. W przypadku nie dokonania wyboru co do oferowanej mocy 

silnika, Zamawiający przyjmie minimalną wymaganą moc silnika  o wartości 280 KM ) 

 moc silnika 280 KM   

 moc silnika zakresie od 281 KM do 295 KM 

 moc silnika zakresie od 296 KM do 310 KM 

 moc silnika w zakresie od 311 KM do 325 KM 

 moc silnika w zakresie od 326 KM do 340 KM 

 moc silnika w zakresie od 341 KM do 355 KM 

 moc silnika 356 KM i wyżej 

10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia następującym terminie: (Zamawiający 

wymaga zaznaczenia oferowanego terminu wykonania zamówienia. W przypadku nie 

dokonania wyboru terminu, zamawiający przyjmie maksymalny czas wykonania 

zamówienia tj. do 90 dni): 

 termin wykonania do 90 dni  

  termin wykonania do 60 dni  

  termin wykonania do 30 dni  

11. Za wykonanie zamówienia przyjmujemy termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

12. Zamierzamy/nie zamierzamy zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom 

w następującym zakresie: 

 

Zakres powierzonych robót 

podwykonawcy 

Nazwa firmy 

podwykonawcy 

  

  

 

13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w  SIWZ tj. przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

14. W związku z treścią punktu 11.6 SIWZ  informuję, że ewentualny wybór mojej oferty 

będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie ………………………………………. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazać ich wartość bez kwoty podatku). 

15. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Informacje 

zamieszczone, jako ostatni załącznik do oferty (znajdujące się w nieprzejrzystym 

opakowaniu) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewiedziane w art. 13 lub  art. 

14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których  dane osobowe bezpośrednio lub 

                                                 
 

 

 



pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postepowaniu  

17. Informujemy, iż jesteśmy: 

□ mikroprzedsiębiorstwem   

□ małym przedsiębiorstwem   

□ średnim przedsiębiorstwem   

       w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.05.2003 r.) 

□ dużym przedsiębiorstwem. 

18. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

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

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

 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy:  

 

         Nr tel……………………………….. 

         Nr/ fax ……………………………… 

         e-mail Wykonawcy …………………. 

   

 

 

 

..................................................................... 
data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

* niepotrzebne skreślić  
 

 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, 

treści oświadczenia wykonawca nie składa –  (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego  wykreślenie) 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 

                                                 
 

 

 

 


