Załącznik nr 6
Formularz oferty
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

O FE RTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płonce Kościelnej

JA/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)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
1)

oferujemy

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

za

kwotę

brutto:

……….......................... zł
(słownie: ................................................................................................................................ zł),
wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, ……….……………………zł (słownie:
................................................................................................................................. zł).
2) oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres ........ miesiące/y licząc od daty odbioru
końcowego.

1.

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

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAMY, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
warunki określone w specyfikacji technicznej.
4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
5. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:

………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(*Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub
konsorcja)
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
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.
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na poniższy adres:
adres: …………………………………………………………………………..………
e-mail: ..…………………………………………………………………..……….……
fax.: ..…………………………………………………………………..…………..……
8. OŚWIADCZAMY, że:
1) zamówienie wykonamy samodzielnie*
2) oświadczamy, że zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom
zgodnie z rozdziałem V pkt, 5 SIWZ.
Lp.

Nazwa części zamówienia
(zakres prac powierzony
Podwykonawcy)

Nazwa (firma) Podwykonawcy

1.
2.
W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie
wynikało nic innego, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi.

9. OŚWIADCZAMY, że na terenie województwa podlaskiego /jeśli nie ma, to wymienić
najbliższe województwo………………………………..znajdują się serwis/y zapewniające
przeglądy gwarancyjne, serwis oraz inne usługi niezbędne do prawidłowej eksploatacji
sprzętu silnikowego i hydraulicznego ujętego w opisie przedmiotu zamówienia.
- w ............................................. przy ulicy ...........................................................................
- w ............................................. przy ulicy ...........................................................................
(podać minimum jedna lokalizację)
11. OFERTĘ niniejszą składamy na …………… stronach.
__________________ dnia __________r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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