
 

załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

(nazwa 

Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 
 Powiat Szydłowiecki 

plac Marii Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
 
„Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie 
Szydłowieckim” 
 
My niżej podpisani 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
 
3. Oferujemy: 
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: __________________ zł 
      (słownie złotych:_____________________________________________________ ) 
2) Udzielamy ………………..lat gwarancji na ………………………………………….. 
 
4. Informujemy, że (właściwe zakreślić): 

 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/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 
netto **. 
 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia tj. do dnia 31 października 2017 r. 
 
6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
7. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie 
__________________________________________________________________________ 



 

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr 
__________________________________________________________________________ 
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza) 
 
8. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
W załączniku do oferty zostały wykazane powody i informacje potwierdzające zasadność 
dokonania tego zastrzeżenia (jeżeli takie zostały dokonane w ofercie). 
 
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
10. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
nr........ do nr ....... 
 
11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 
2) dowód wpłaty wadium; 
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 
4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania  (załącznik nr 3 do SIWZ); 
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy; 
6) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na 
podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy 
7) projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) 
8) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których 
pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy; 
 
12. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 
Imię i nazwisko:_____________________________________________________ 
adres:___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
fax ________________ e-mail: ____________________________ 
 
__________________ dnia __ __ ____ roku 
 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
 
* 

pkt 4
 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 

VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 
od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 


