
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony na ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof 

drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” 

 
Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

………………………….                                                              ……………………………… 
  (Pieczęć Wykonawcy)                                                                                          (miejscowość, data) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
1. Dane Wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

ul. ………………………………………………………………………  kod ____-________ 

miejscowość…………………………………………………………………….......................... 

powiat …………………………… województwo ………………………....…………………. 

Telefon: …………………………. Fax: ……………………… 

NIP ………………………………. Regon …………………………………..………………… 

Internet:………………………….. e-mail …………………@ ……………………………… 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym:……………….. 

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

 

2. Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składam 
ofertę na: tytuł operacji: „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i 
katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z 
terenu Gminy Raczki ”, 

3. Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz 
po uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty, oferujemy sprzęt 

wraz z wyposażeniem określonym w zał. nr 6 do SIWZ za cenę : 

 
      Cena ofertowa (netto) wynosi .............................................................................. zł    

      słownie ................................................................................................................. zł 

      Podatek VAT (…..%) w wysokości....................................................................... zł            

      Cena ofertowa (brutto) wynosi ............................................................................. zł 

      słownie ................................................................................................................. zł 

 



zgodnie z uszczegółowieniem poniżej: 

 

Przedmiot dostawy     

 

Cena 

netto 

(zł) 

Cena 

brutto 

(zł) 

1 Łódź z przyczepką i osprzętem    

2 Rękawice z membraną (8 par)   

3 Latarki do hełmu (8 sztuk)   

4 Balon oświetleniowy   

5 Kamizelka asekuracyjna (8 sztuk)   

6 Namiot pneumatyczny   

7 Hełm ratowniczy (8 sztuk)   

8 Sprzęt łączności (radiotelefon cyfrowy) (4 sztuki)   

9 Zapora polipropylenowa (6 sztuk)   

10 Zapora parkanowo-pochłaniająca (4 sztuki)   

11 Sorbent lekki selektywny (3 sztuki)   

12 Selektywna wata polipropylenowa (3 sztuki)   

13 Cyfrowy tester wody   

 

 

Oświadczam/y, że: 

1. Zobowiązuję/emy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 05.09.2013 r. 

2. Udzielam/y gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie mniej niż 12 miesięcy, licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac, materiałów i osób koniecznych do prawidłowego 

zrealizowania zamówienia wg opisu podanego w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

5. Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

6. Akceptuję/emy istotne postanowienia umowy i zobowiązuję/emy się do podpisania umowy zgodnie z 

wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy, tj. w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 



8. ……………..   Nie zamierzam/y, 

………………..  Zamierzam/y1 powierzyć Podwykonawcy część zamówienia w zakresie 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w 

SIWZ, tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

10. Informuję/emy, że: 

 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm),  

 należę/ymy1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm). W załączeniu składam/y listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 11. Oferta zawiera: ............ ponumerowanych stron. 
 

12. Integralną część oferty stanowią załączniki: 
1……………………………………………………………..... 
2………………………………………………….………….... 
3………………………………………………………..…...… 
4…………………………………………………….……...…. 
5…………………………………………………………….… 
6…………………………………………………………….… 

 
Miejscowość i data: ......................................... 

....……………………………………………. 
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych 

                                                                                                                                  w obrocie prawnym do reprezentowania oferenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Zaznacz właściwy kwadrat. 


