Załącznik Nr 1 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Nr NIP
Nr REGON
Nazwa i adres partnerów
Konsorcjum*
Imię i nazwisko osoby
do kontaktów z
zamawiającym w
zakresie realizacji
dostawy
Adres służbowy
Telefon, Fax
e-mail

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP Wadowice Górne
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Gminę Wadowice Górne oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(SIWZ):
Oświadczamy, że oferujemy dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego
marki ....................................................................

../podać markę i model samochodu/,

zgodnie
z wymaganiami określonymi w SIWZ za łączną cenę:
a) netto(bez podatku VAT) w złotych .......................................................................................
(słownie:
.................................................................................................................................),
b) stawka podatku VAT ...........% i wysokość podatku VAT w złotych
......................................

(słownie:
.................................................................................................................................),
c) brutto (z podatkiem VAT) w złotych .....................................................................................
(słownie:
.................................................................................................................................),

Oświadczamy że akceptujemy następujące warunki do realizacji przedmiotowego
zamówienia

do 22 październik 2012r.

Termin wykonania

(dzień, miesiąc, rok)

Warunki płatności
Okres gwarancji i
rękojmi*

30 dni
gwarancja na silnik i podzespoły
(wymagane min. 24 miesiące)

gwarancja na nadwozie (perforację blach)
(wymagane min. 144 miesiące)

gwarancja na powłokę lakierniczą
(wymagane min. 36 miesięcy)

*Należy podać ilość miesięcy od momentu końcowego odbioru zadania
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1, wykonamy z należytą
starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa.
W cenę naszej oferty wliczyliśmy wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia
tj. cena samochodu oraz dodatkowego wyposażenia.
Oświadczamy, że :
a) zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową (SIWZ wraz z załącznikami) i do jej
treści nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,
b) akceptujemy załączony wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyszczególnionych we projekcie umowy
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 oraz braku
podstaw do wykluczenia art. 24 Ustawy Pzp- załącznik nr 2,
2) Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 3,
3) Odpis z rejestru firmy,
4) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego ,
5) Zaświadczenie z ZUS,
6) Parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 4,
7) Świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej,
8)

Polisa ubezpieczeniowa

9) ……………………………………………
10) …………………………………………….
11) …………………………………………….

...................................... dnia ....................

................................................................
(podpis i imienna pieczęć Wykonawcy)
(Podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub właściwym upoważnieniu)

