
                                                                                                         
     Załącznik nr 1 do SIWZ  

..................................                ................................................... 
           pieczęć firmy                                                                                      miejscowość, data 
  

OFERTA WYKONAWCY 
Dot.:  Zamówienia publicznego nr ………………… w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę 

fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji 2016, dla Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 
Nazwa Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... 
REGON ......................................................................   NIP ….................................................. 
Adres siedziby Wykonawcy (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu) 
...................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) 
...................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... 
tel. .........................................................                  fax ......................................................... 
e- mail: ………...................................... 
 
ROZDZIAŁ I  OFERTA 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia: dostawę samochodu osobowego marki ………………….………., 
model: ……………………o parametrach techniczno – eksploatacyjnych i gwarancjach zgodnych  
z opisem zawartym w SIWZ. 
 
Cena ofertowa ogółem brutto......................................................  zł 
słownie złotych ………………………………………………………….……………………………….. 
 
Cena ofertowa ogółem netto ......................................................  zł   
słownie złotych ………………………………………………………….……………………………….. 
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ROZDZIAŁ II  OŚWIADCZENIA 
 
1. Zgodnie z art. 22 i 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Oświadczam/-y, iż w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/-emy nie zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 
się za związanych określonymi w niej postanowieniami, zasadami postępowania i terminami. 

4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wymienionych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy poniżej 
wskazać, którą część: 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  

ROZDZIAŁ III  ZAŁĄCZNIKI 
Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale V SIWZ. 
 
ROZDZIAŁ IV  WYKAZ INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH ( wg Rozdziału X ust. 1 pkt 12 SIWZ)  

................................................................................................................................................. .  
 
 
 
………………………………………………… 
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub 
    osoby upoważnionej przez Wykonawcę)                                                                                                         

 


