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Załącznik Nr 1 

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 

„Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., 

Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl.,  Lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl.” 

 

W imieniu wykonawcy1 ……………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy ……………………………. 

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..……………………….. 

oświadczam, co następuje: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za łączną kwotę 

Brutto…………………………..słownie……………………………………………………………

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

 

2. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

podpisania umowy. 

Termin zakończenia: do 21 dni od podpisania umowy. 

Lp. Rodzaj / nazwa 

maszyny/urządzenia 

Jedn. 

miary 

Ilość Jednostkowa 

cena netto 

[zł] 

Vat 

[%] 

Jednostkowa 

cena brutto 

[zł] 

Wartość  

Brutto 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Aerator do drenażu 

wgłębnego 

pionowego z 

osprzętem 

kpl. 1  23   

2 Siewnik kpl. 1  23   

5 Lekki samojezdny 

traktor do  

utrzymania płyty 

boisk i terenów 

zielonych 

kpl. 2  23   

Razem brutto  
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2. Proponowana długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) zgodnie                 

z kryterium „Długość okresu gwarancji jakości”:    

1) długość okresu gwarancji jakości ( w miesiącach) aeratora do drenażu 

wgłębnego pionowego z osprzętem (1 kpl) ………  

2) długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) siewnika do dosiewu trawy 

(1 kpl.) ……… 

3) długość okresu gwarancji jakości ( w miesiącach) lekkiego samojezdnego 

traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych      

(2 kpl). ………….. 

 

5. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

6. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (w tym ze 

wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

7. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie 

oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr ....... 

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do zastrzeżenia 

danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest 

bezskuteczne).  

8.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę 

następujący zakres dostaw: ..................................................................................... 

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia, której wykonanie wykonawca 

powierza podwykonawcy 

   

 

9. Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania: …………………………………………………………………….. 

Ich wartość bez kwoty podatku: .……………………………………………………………….. 

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).  

 

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)  

 małych przedsiębiorstw, 

 średnich przedsiębiorstw; 
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11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), 

4) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); 

*niepotrzebne skreślić 

 

……….................................................................... 
 (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)  

 
 
 

1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać 
dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika. 

 


