
Zał. Nr 1 do SIWZ
(pieczęć firmy) miejscowość, data….................................

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące wykonawcy:

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny 
….......................................................................................................................................

- adres …..............................................................................................................................
- Nr podstawowego konta bankowego ….............................................................................
- telefon …..........................................................................................................................
- faks …..............................................................................................................................
- e-mail …...........................................................................................................................
- imiona,  nazwiska  oraz  podpis  osoby/osób  upoważnionych  do  reprezentowania  Wykonawcy

….................................................................................................................
2. Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  znak:

……………………….- „Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki
gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym”:
oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena oferty netto: ....................... zł, 
Słownie netto: ..................................................................................... zł
Cenę oferty brutto: ......................zł
Słownie brutto : zł. ...................................................................................

Podatek VAT: ...................zł
Słownie podatek VAT: .......................................................................... zł

Informacja czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: (jeżeli tak,
to proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku; jeżeli nie – proszę wpisać słowo „nie”) : 
………………………………………………………………… ……………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………………

Nazwa oferowanego produktu:
1. Producent …………………………………
2. Marka ……………………………………
3. Model ……………………………

4. Rok produkcji ………………………………………

zgodnie z SIWZ i opisem parametrów, oraz projektem umowy (zał. Nr 4).

1) czas  reakcji  serwisowej:  ……………………………….  (Wykonawca  może  zaoferować,  zgodnie  z  SIWZ,
minimalny  czas reakcji  24 godziny,  maksymalny  czas  przystąpienia do czynności  serwisowych od momentu
zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin).

2) gwarancja: ……………………………. (minimum 24 miesiące bez limitu motogodzin )
3. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie 60 dni.
4.  Serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  sprawuje  punkt  serwisowy  wskazany  przez  Wykonawcę  -

……………………………………………………...........................................................................................  (jeżeli
Wykonawca sprawuje serwis – należy wskazać dane Wykonawcy). 

5. Stacja  serwisowa  znajduje  się  w  odległości  …………  km  od  siedziby  Zamawiającego  (Rybacki  Zakład
Doświadczalny w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A Zator).

6. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niej
zastrzeżeń.



7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w
nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować przy udziale podwykonawstwa1:

Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
….................................................................................................... (proszę wskazać)

12. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  
i ogólnopolskich baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
Informujemy,  że  dokumenty  potwierdzające  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.1  pkt  3 wynika  z
dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.:

a) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/;*2

b) bazy  Centralnej  Ewidencji  i  Informacja  o  Działalności  Gospodarczej  na  stronie  internetowej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania

c) _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ……………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
…..................................., dnia …..........................2019 r.

Podpisano

…..............................................................
(podpis)

1  Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp, żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2 niepotrzebne skreślić
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 
nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/
https://ems.ms.gov.pl/krs/

