
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
________________________ 
         pieczęd Wykonawcy/ów 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego 
 
Ja/ My (imię i nazwisko) niżej podpisani: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
jako upoważniony/eni przedstawiciel/e firmy: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
w imieniu reprezentowanej/nych przeze mnie/nas firmy/firm1: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
1. w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podad ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim 
wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podad wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
oświadczam/y, że: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

 warunków zamówienia za cenę brutto w kwocie: _______________________ zł. _______ gr. 

 (słownie: ____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________), 

 obejmującą wszystkie nakłady i koszty  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

 opisane w SIWZ, w tym również koszty transportu na miejsce wskazane w punkcie 3.2 SIWZ 

 oraz podatek VAT, będącą ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 KC, niepodlegającą 

 indeksacji, składającą się z: 

 

Ceny netto (zł., gr.)  

Podatku VAT (stawka w %)  

Podatku VAT (zł., gr.)  

Ceny brutto (zł., gr.)  

 
 



2.  Ponadto oświadczam/y, że: 
 
 a. zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ dla niniejszego zamówienia,  
  przyjmujemy je bez zastrzeżeo, postanowienia ogólnych warunków umowy zostały 
  przez nas zaakceptowane, gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia 
  zgodnie z treścią i zakresem objętym SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej  
  modyfikacji. 
 
 b.  nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  
  udzielenia niniejszego zamówienia, 
 
 c. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe 
 
 d. pozostajemy związani ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu na złożenie 
  ofert. 
 
 e. spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
 f. Wadium wniesiono w kwocie 10.000,00 zł, w formie __________________________ 
  w dniu ________________________ 
 
 g. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na  
  warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
  Zamawiającego oraz zobowiązuję się  zabezpieczyd umowę zgodnie z treścią punktu 
  14.1 SIWZ. 
 
 h. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy, że załączone do oferty  
  dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzieo składania ofert. 
 
3. Do niniejszej oferty załączono: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

 

 

_____________________________  ______________________________________ 
  Miejscowośd i data     podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
        do reprezentowania Wykonawcy/ców 


