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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

 

 

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y 

 
Wykonawca* : 
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy : 

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

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

Adres do korespondencji: 

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

Numer telefonu : .................................................................................................. 

Numer faxu : 

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

Adres poczty elektronicznej: ................................................................................ 

 
Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr telefonu, faksu i 
adres poczty elektronicznej) 
............................................................................................................................
......................... 
*w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy 
podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika 

 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa do ZOO 

Wrocław Sp. z o.o  elektrycznych pojazdów bagażowych oraz pojazdów 
do przewozu osób  „   nr  21/PN/D/2017 

 
oferuję realizację przedmiotu zamówienia w zgodnie z wymogami określonymi  
w SIWZ za cenę (wynikającą  z iloczynu ceny jednostkowej netto i ilości 
dostarczonych pojazdów, obliczoną zgodnie z poniższą tabelą) w kwocie: 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
pieczątka Wykonawcy 
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Rodzaj pojazdu  

Cena 
jednostkowa 

netto  
 za 1 pojazd 

ILOŚĆ 
[szt] 

Wartość netto 
za wszystkie 

danego 
rodzaju 
pojazdy 

Wartość 
VAT 
w zł 

(b x % VAT) 

Wartość brutto 
– 
 

(b + c) 

 a  b c e 

Pojazd do przewozu 
osób 

 

 
2 

   

Pojazd bagażowy 
 o ładowności do 

550 kg 

 
2 

   

Pojazd bagażowy 
 o ładowności ok 

1000 kg 

 
3 

   

 
RAZEM 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami SIWZ i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ 

4. Oświadczam, że okres gwarancji wynosić będzie: ………………………. m-cy od dnia 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

5. Oświadczam, że serwis będzie realizowany w czasie (czas reakcji na wezwanie 

Zamawiającego) ………………………………….godzin.  

6. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac 

zamierzam powierzyć podwykonawcom, w tym: 

Zakres powierzonych prac ……………………………………………………………………………… 

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

7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SIWZ. 

8. Oświadczam, że akceptuję projekt Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr  3 do 

SIWZ oraz zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia 

umowy  w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie. 

9. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba 

fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej/konsorcjum. 
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10. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na 

podstawie załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności 

gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.   

11. Jesteśmy  mikroprzedsiębiorstwem/małym  przedsiębiorstwem/ średnim  

przedsiębiorstwem 

 

 

(Zgodnie z zaleceniami Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Rz. UE L124 z 20.05.2003 s.36) : 
Mikoroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które Zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowania przekracza 10 mln euro 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 
przekracza  50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro 
 
 

Do oferty załączamy: 
 
1) ……………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………….. 

 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
     Wykonawcy: 
 
 
 

 
........................................................ 
 (pieczątka imienna / czytelny podpis) 
 
Data : .............................................  

 


