
Oferta Warunków Wykonania Zamówienia Załącznik nr 1

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

pieczęć nagłówkowa wykonawcy

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

„Dostawa: 
1.  bus 9 miejscowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym do przewozu 
dwóch wózków inwalidzkich); 
2.  samochód  6 miejscowy z zabudową izotermiczną;
do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu
Pomorskim, transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz.U. 2019
poz. 2019 ze zm.), którym jest

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

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

nazwa oferenta

składamy niniejszą ofertę:

1. Oferowana przez nas cena przedmiotu zamówienia w części I 
wynosi:   brutto: .............................. PLN
słownie: ......................................................................................................................... PLN

            w tym:netto: .................................... PLN   +    ........% stawki VAT (tj. ...................... PLN)   
              = ...................................... .... PLN brutto.

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka VAT jest zgodna z 
obowiązującymi przepisami.

2. Oferowana przez nas cena przedmiotu zamówienia w części II
wynosi: brutto: .............................. PLN

słownie: ......................................................................................................................... PLN 
w tym:netto: .................................... PLN + ........% stawki VAT (tj. ........................... PLN) 
= ...................................... .... PLN brutto.

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka VAT jest zgodna z 
obowiązującymi przepisami.
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3.     Okres całkowitej gwarancji wynosi : ……. miesięcy.
5.       Okres  gwarancji wydłużony  o  …….  miesięcy,  w  stosunku  do wymaganej 24 
miesięcznej gwarancji.
6.       Termin  realizacji zamówienia określamy na: ….....................................................

7.       Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia 
zamawiającemu faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.

8. Ponadto oświadczamy, że:

8.1.zapoznaliśmy się ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

8.2.uzyskaliśmy  od  Zamawiającego  wszystkie  informacje  konieczne  do  prawidłowego
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,

8.3.projekt umowy o wykonanie zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej
oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu – z uwzględnieniem warunków naszej
oferty uwzględnionych w pkt. 1-5 powyżej – w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego,

8.4.jesteśmy / nie jesteśmy*     podatnikiem podatku VAT i usług VAT

– nasz NIP .................................................

8.5. nasza oferta zawiera ............... ponumerowanych stron.

8. Informacja o podwykonawcach:

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

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

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

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

miejsce i data pieczątka i podpis

Uwaga !!! Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie
zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

* Niepotrzebne skreślić
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