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……………………………………………… 
pieczęć adresowa wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia 
Publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych  
w Warunkach Zamówienia na zadanie pod nazwą „DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNI 
ROZPYŁOWEJ”, my jako Wykonawca:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
/Imię, Nazwisko albo Nazwa Wykonawcy/ 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
/Adres Wykonawcy/ 

 
………………………………  ……………………………… 
/Telefon/    /Fax./ 

 
………………………………  ……………………………… 
/e-mail/   /Adres strony internetowej/ 

 
………………………………  ……………………………… 
/NIP/   /Regon / 

 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
terminem realizacji określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 
wynagrodzenie ryczałtowe nie przekraczające łącznie kwoty:  
 
wartość brutto ……………………………………… EURO 

 
Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.  
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: …. miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Termin ten wykonawca powinien wskazać w miesiącach. 
 
Warunki płatności: Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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PONADTO OŚWIADCZAMY ŻE: 
 

1) podana cena obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane  
z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności takie jak: wynagrodzenia osób 
wykonujących Przedmiot Zamówienia, koszty wykonanych prac, koszty przejazdów,  
a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, choćby 
nie były one wprost wymienione w przedmiocie zamówienia. Wynagrodzenie określone 
powyżej stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia; 

 
2) zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia, w tym z opisem Przedmiotu Zamówienia i nie 

wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 
podpiszemy umowę zgodnie z wzorem umowy i wykonamy Zamówienie zgodnie  
z opisem Przedmiotu Zamówienia; 

 
3) uważamy się za związanych ofertą przez 45 dni od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert, uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu 
terminu; 

 
4) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 
 
5) w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
 

6) gwarantujemy dostępność części zamiennych oraz serwis na zaoferowany Przedmiot 
Zamówienia do 31 grudnia 2020 roku. 

 
Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
1. ………………………………………………………………………. strona ……… oferty, 
2. ………………………………………………………………………. strona ……… oferty, 
3. ………………………………………………………………………. strona ……… oferty, 
4. ………………………………………………………………………. strona ……… oferty, 
5. ………………………………………………………………………. strona ……… oferty. 

 
Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 
 
 
 

 
…………………………………, dnia ………………………..  ………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  
w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu 

 


