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Pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 1

do oferty 

nr sprawy PZP: 2/07/2018

Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o w Zwoleniu
ul.Bogusza 19

FORMULARZ OFERTOWY

          Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego (rok produkcji 2018)
trzyosiowego samochodu ciężarowego- śmieciarki jednokomorowej z tylnym 
załadunkiem odpadów o pojemności min. 22 m3

  

Oferent:   .....................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax)

Marka, model i typ podwozia :..........................................................................................................

Marka, model i typ zabudowy śmieciarki :......................................................................................

Całkowita wartość zamówienia :

Netto: .......................................................słownie: ........................................................................

VAT  : .......................................................słownie: ........................................................................
 
BRUTTO :  .............................................. ..słownie: ........................................................................

zaoferowana cena zawiera:

Wartość netto VAT 23% Wartość brutto

wartość śmieciarki bez

usługi leasingu 

opłata wstępna 10 %

wartości śmieciarki 

miesięczna rata

leasingu 

opłata końcowa

wykupu 1 %   

UWAGA!
W pkt. XII.5 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
(VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):
    *-wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego,



     *-wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  a 
w załączeniu przedkładam informacje określone w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów 

zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku 

podatkowego po stronie Zamawiającego.

1. Na przedmiot zamowienia udzielamy gwarancję:

a)
okres gwarancji podwozie :

…......................... m-cy

b)
okres  gwarancji zabudowy: 

….......................... m-cy

2.Jako Wykonawca jestem:      małym przedsiębiorstwem    
                                            średnim przedsiębiorstwem    
                                              dużym przedsiębiorstwem    
            * proszę o wstawienie  ,,X’’  w odpowiednim polu

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do …............................... r.

4. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji: 
- na podwozie na okres minimum 24-ch miesięcy bez limitu, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 
- na zabudowę na okres minimum 24-ch miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

5. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i wszystkich 
załącznikach do niej.

6. Oświadczamy, że zapewnimy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

7. Oświadczamy, że cena brutto w ofercie uwzględnia wszystkie wymagania zamawiającego
określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy 
w niniejszym postepowaniu, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki tam zawarte.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
SIWZ, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszelkie 
wymagania Zamawiającego.

11.Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom
/ część zamówienia – 
opis………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



12. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………… do nr 
……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że :

a) uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert,

b) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ Zamawiającego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

c) zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, nie wnosimy do nich żadnych 
uwag, a w przypadku Wyboru naszej oferty zawrzemy umowę w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,

d) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ,

        Oferta zawiera ............... kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

e) Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna,

f) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

g) Załącznik nr 4 - Oświadczenie wstepne,

h) Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców ,

i) Załącznik nr 6 - Wykonane dostawy,

j) Załacznik nr 7 - Oświadczenie grupa kapitałowa

k) Załacznik nr 8 - Ogólne warunki Umowy,

                                                              

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

Data i podpis Wykonawcy
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