
Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawy p.n.:

SUKCESYWNE  DOSTAWY  PIW  I  NAPOJÓW  ENERGETYCZNYCH  DO  PUNKTÓW 
SPRZEDAŻY NA STACJCH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W 
SKIERNIEWICACH   ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. CZERWONEJ 7 i ARMII KRAJOWEJ 
4  W SKIERNIEWICACHZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH   

Nr postępowania nadany sprawie przez Zamawiającego: MZK.03.P.2014
opublikowanego w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej 
Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl  oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją         
nr …………………. – 2014.  

1.  ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.

96 – 100 Skierniewice

ul. Czerwona 7

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnego  rodzaju piwa i napojów 
energetycznych, określonych w  Załączniku Nr 1  do wzoru umowy.  Zamawiający zastrzega 

1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

http://www.mzkskierniewice.pl/


sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia do ± 20% , dostaw w zależności od 
zapotrzebowania oraz możliwości finansowych Spółki.

5. CENA OFERTY:

OFERUJEMY wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za  cenę  brutto: _______________  zł  

(słownie złotych:___________________________________________________________) 

w tym  podatek  VAT  __________________  zł  

(słownie złotych: __________________________________________________________).

Cena oferty zgodna jest z Załącznikiem Nr 1 do projektu umowy.

6. OŚWIADCZENIA 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

6.1  zdobyłem (  zdobyliśmy)  wszelkie  informacje  niezbędne  do  przygotowania  oferty oraz  podpisania 
umowy;

6.2 zapoznałem (  zapoznaliśmy )  się  z  treścią  SIWZ i  nie  wnosimy do  niej  zastrzeżeń,  przyjmujemy 
warunki w niej zawarte:

6.3 gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do 
SIWZ oraz jej zmianami;

6.4 akceptuję  (  akceptujemy  )  wzór  umowy  przedstawionej  w  Załączniku  nr  7  I  w  przypadku  
wybrania naszej oferty , zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych  w 

SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego orz do wypełnienia wszystkich 
wymagań wynikających z SIWZ;

6.5 akceptuję ( akceptujemy ) termin związania ofertą – 30 dni;

6.6    zamierzamy ( zamierzam ) zrealizować zamówienie bez udziału/z udziałem podwykonawców.
            Części zamówienia, których wykonanie powierzamy ( powierzę )  podwykonawcom:
            ………………………………………………………………………………………………………..
            ………………………………………………………………………………………………………..

6.7 składam(y)  niniejszą  ofertę  [we  własnym  imieniu]  /  [jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  
udzielenie zamówienia]2; 

6.8  nie  uczestniczę(ymy)  jako  Wykonawca  w jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu  udzielenia 
niniejszego zamówienia;

6.9 akceptuję warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

6.10 Ofertę składam(y) na………………………………. kolejno ponumerowanych stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

2  Wykonawca usuwa niepotrzebne



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

……………………….. /

…………………………………………………….
………………………..

Miejscowość / Data Podpis(y)  i pieczęcie osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)
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