
             Załącznik numer 1 do SIWZ. 
MT.2370.01.2018 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy:  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
REGON .................................................................... NIP .......................................................................... 
tel. ……………………………………………...………………….…... fax ………………………….………....…………………………...…. 

 
 

1. Określenie wynagrodzenia ofertowego (liczbowo i słownie): 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa jednej sztuki średniego samochodu 

ratownictwa technicznego (z żurawiem)” objętego ogłoszeniem zgodnie z wymogami zawartymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 

 

1) Cena   brutto przedmiotu zamówienia:…….………….…………………………... zł * 

 (słownie: …………………………………………………………………..………………………………………………………………) 

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę: …………………..……..……..……………….. zł  

wartość netto przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………………….………… zł 
 

Cena brutto obejmuje pełny zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, oraz wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie 
z podatkiem VAT. 
 

2. Oferowany pojazd charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi: * 
 

Lp. Parametr: Wartość: 

1. 

moc silnika (należy wpisać oferowaną moc silnika): 
- min. 210 kW 
Dodatkowa punktacja za każde pełne 1 kW powyżej minimum o 0,8 pkt, 
jednak nie więcej niż 40 pkt. 

 
………………………… 

(należy uzupełnić) 

2. 

wysokość pojazdu (należy wpisać wysokość pojazdu): 
- max. 3300 mm 
Dodatkowa punktacja za każde pełne 1 mm poniżej maksimum o 0,2 pkt, 
jednak nie więcej niż 40 pkt. 

 
………………………… 

(należy uzupełnić) 

3. 

prześwit pod osiami podwozia (należy wpisać wartość):  
- min. 250 mm 
Za podwozie o większym prześwicie pod osiami zostanie przyznana 
dodatkowa punktacja za każde pełne 1 mm powyżej minimum o 0,4 pkt, 
jednak nie więcej niż 20 pkt. 

 
………………………… 

(należy uzupełnić) 
 
 
 
 

3. Oświadczamy, że na cały przedmiot zamówienia udzielamy: 
 

Długość okresu gwarancji: * 

- min. 24 m-ce 
- max. 48 m-cy 

………………………………… 
 



 
4. Oświadczamy, że: 

 

1) zamierzamy / nie zamierzamy**  przy realizacji zamówienia korzystać z podwykonawców.  
 

Oświadczamy, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia  
1. .....................................................................................................,  
2. ………………………………………………………………………………....………..…..., 
3. …………………………………………………………………………….………….…..….., 
4. …………………………………………………………………………………….……..…..., 

 
2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne  
do właściwego przygotowania oferty, 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 
ofert, 

4) projekt umowy (zał. nr 4 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5) jesteśmy w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązujemy się 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% całkowitej ceny ofertowej  
w przypadku wybrania naszej oferty w dacie podpisania umowy. 

 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
(wymienić wszystkie załączniki) 
1. ................................. 
2. ................................. 
3. ................................. 

 
 
 

* wartość oceniana 

** - niepotrzebne skreślić 
miejsca wykropkowane należy wypełnić 

 
 
 
 
 
................................... dn. ..................                                                       .................................................................  
         miejscowość                    podpis czytelny lub z pieczątką imienną  

       osoby lub osób upoważnionych  
             do podpisu w imieniu Wykonawcy 


