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

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

OFERTA 

Ja (My), niżej podpisany (i): 1) 

 

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

działając w imieniu i na rzecz:  

 

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

 (pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

faks: ……………….………  lub e-mail: …………………………………….tel. (kontaktowy) …………………………………….    

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa ubrań na złą pogodę z nadrukiem 
maskującym oraz ubrań uniwersalnych-ocieplaczy: 

1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane 
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. W ramach realizacji zamówienia oferujemy dostawę ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym 
oraz ubrań uniwersalnych ocieplaczy, zgodnie z poniższą kalkulacją:  

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Liczba 
zamawianych 

kpl. 
zamówienie 
podstawowe 

 
Liczba 

zamawianych 
kpl. 

zamówienie  
w ramach 

prawa opcji 

Cena 
jednostkowa  

brutto 2) 
(w tym 

obowiązujący 
podatek VAT) 

Cena brutto 
zamówienia 

podstawowego 
(w tym 

obowiązujący 
podatek VAT) 
(kol. 2x kol. 4) 

Cena brutto 
zamówienia  

w ramach 
prawa opcji 

(w tym 
obowiązujący 
podatek VAT) 
(kol. 3x kol. 4) 

Łączna cena 
brutto 3) 

(zamówienie 
podstawowe  

+ zamówienie 
w ramach 

prawa opcji) 
(kol. 5 + kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ubrania na złą 
pogodę z 

nadrukiem 
maskującym  

3.500 kpl. 2.000 kpl.     

2. 
Ubrania 

uniwersalne 
ocieplacze  

3.500 kpl. 2.000 kpl.     

Łączna cena brutto   

(suma wartości zawartych w wierszach od 1 do 2) 
   

                                            
(1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać również dane 

poszczególnych Wykonawców oraz wskazać ich pełnomocnika (Lidera Konsorcjum). 
(2) Cena jednostkowa 1 kpl. ubrania na złą pogodę w zamówieniu podstawowym musi być równa cenie jednostkowej  

1 kpl. ubrania na złą pogodę w zamówieniu opcjonalnym, a cena jednostkowa 1 kpl. ubrania uniwersalnego ocieplacza w 
zamówieniu podstawowym musi być równa cenie jednostkowej 1 kpl. ubrania uniwersalnego ocieplacza w zamówieniu 
opcjonalnym. 

(3) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę 
netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego 
obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również 
inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza 
terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177  poz. 1054 z późn. zm.). 
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3. Potwierdzamy, że łączna cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia stanowi całkowite 
wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SIWZ. 

4. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w następującym terminie: 

a) w zakresie zamówienia podstawowego do dnia ….…..…………2018 r. 4)  

b) w zakresie zamówienia objętego prawem opcji do dnia 30.09.2018 r.  

5. Oświadczam(y), że udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum  
24 miesięcy, licząc od daty wydania przedmiotu z magazynu do użytkowania.  

6. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

7. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia badań odbiorczych zgodnie z obowiązującą normą lub 
procedurą badań odbiorczych obowiązującą u producenta. 

8. Oświadczam(y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie  
z wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty i zostanie wyprodukowany z materiałów 
spełniających wymagania zawarte w SIWZ, potwierdzone złożonymi dokumentami. 

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów i nieprawidłowości przy dokonywaniu oceny wzoru 
przedmiotu zamówienia w kryterium jakość (tj. w trzecim etapie oceny) zobowiązujemy się do 
wyeliminowania tych błędów i nieprawidłowości w trakcie realizacji zamówienia. 

10. Potwierdzam(y), że sposób pakowania przedmiotu zamówienia będzie zgodny ze wskazaniami 
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert). 

12. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100) i jesteśmy świadomi zasad jego zwrotu lub zatrzymania przez Zamawiającego. 

13. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

14. Zamierzam powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia następującym 
podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy): 

Część zamówienia, która ma być powierzona podwykonawcy Podwykonawca (nazwa/firma) 

  

 

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

 

16.  Ofertę składamy na.................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

………..................................., dn. ……………………2018 r. 

(miejscowość)  

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

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

                                            

(4) Maksymalny (dopuszczalny) termin realizacji dostawy w zakresie zamówienia podstawowego został określony na 

30.06.2018 r. Termin realizacji dostawy zamówienia podstawowego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.   


