
 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 

 

 

...................................................                                                                                       .....................................          
/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                               /miejscowość i data/ 

tel./fax  ....................................................... .  

 e-mail  ........................................................ .  

 

OFERTA 

Do Gminy Milejczyce 

ul. Szkolna 5 

17-332 Milejczyce 
 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy 

Milejczyce (znak sprawy: ZPIN.271.4.2018), działając zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy iż:  

1. oferujemy zrealizowanie zamówienia obejmującego dostawę wraz z montażem 36 zestawów 

kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 36 budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Milejczyce za cenę ryczałtową .................. zł netto 

+ należny podatek VAT 8%, co daje .................. zł brutto słownie: 

................................................................................. zł;  

2. udzielamy: 

a) …… – letniej gwarancji na zainstalowane kolektory słonecznej (minimum 5 – letniej); 

b) …… – letniej gwarancji na zainstalowane zasobniki ciepłej wody użytkowej (minimum 5 – 

letniej); 

c) …… – letniej gwarancji na wykonane prace instalacyjne (minimum 5 – letniej); 

3. oferujemy .... – dniowy termin na usunięcie wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym; 

4. zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 28.09.2018 r.; 

5. wadium w wysokości 6.000,00 zł wnieśliśmy w formie .......................................; 

6. cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją zamówienia; 

7. zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami 

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

8. w przypadku wyboru najkorzystniejszej naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9. oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………. stronach; 

10. wszystkie informacje podane w ofercie oraz w oświadczeniach i dokumentach załączonych do 

oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji; 



 
 

11. w przypadku udzielenia nam zamówienia, przed podpisaniem umowy wniesiemy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto;  

12. jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej / nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem 

w rozumieniu ww. ustawy;* 

13. wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: ____________________. (Wartość towaru/ 

usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ____________________ zł 

netto);** 

14. osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ  

uprawnienia; 

15. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 30 dni od daty 

przedłożenia faktury, wystawionej na zasadach opisanych we wzorze umowy; 

16. zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:*** 

a) ....................................................................... - ........................................................, 

                          (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres) 

b) ....................................................................... - ........................................................, 

                          (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres)   

c) ....................................................................... - .........................................................  

                           (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres) 

17. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

18. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

19. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**** 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 

c) ................................................................................. 

d) ................................................................................. 

e) ................................................................................. 

f) ................................................................................. 

20. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:***** 

a) ............................................................................................... 

b) ............................................................................................... 

 

 
                                                                                             .........................................................   

                                             /podpis upełnomocnionego(ych) 

                             przedstawiciela(i) Wykonawcy/                                      

 



 
 

 Uwaga: 
  

* niepotrzebne skreślić, a w przypadku przedsiębiorców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wypełnić ten punkt odrębnie dla każdego z przedsiębiorców, 

** niepotrzebne skreślić, 

*** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego 

punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, 

**** jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z  

oryginałem, 

***** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące 

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

     

 


