
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA  

 
 

Do 
Miejski Zakład Komunikacji  Sp. z o.o. 
Ul. Czerwona 7 
96 – 100 Skierniewice 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na: 

 

SUKCESYWNE DOSTAWY PIW I NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH 

 
 

MY NIŻEJ PODPISANI  
 ____________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 
 ____________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________   
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania.  

3. 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. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  



5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 
zakresie robót*: 

      ___________________________________________________________________ 

 (zakres powierzonych robót)  

  ___________________________________________________________________ 

 (zakres powierzonych robót)  

  ___________________________________________________________________ 

 (zakres powierzonych robót)  

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 
 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

9  OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres:  

       ____________________________________________________________ 

  tel. _________________ 

  fax ________________ 

  e-mail: _____________________ 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ kartkach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 Załącznik Nr 1 do projektu umowy.  

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

14.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na ____ kartkach: 



- Załącznik Nr 2,  

- Załącznik Nr 3 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- ……………………………………. 

 

__________________ dnia __ __ 2013 roku 

  

 

 

 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

*niepotrzebneskreślić                                                    
_____________________________________ 

 

 
Uwaga ! Nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek zmian lub poprawek na druku 
ofertowym. 
 


