
    

Załącznik nr 1. do SIWZ 

Nr sprawy: Zam.Publ. 4/2019 

 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

/ miejscowość i data/ 

OFERTA 

 

Do 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

      Ul. Jana Pawła II 9/A,  32-640 Zator 

 

 

 Po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ  w postępowaniu  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na  : 

„Zakup fabrycznie nowej  koparko – ładowarki na potrzeby  IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze” 

 

  składam/y ofertę na realizację przedmiotu zamówienia  

 

Oświadczam/y , że przedmiot zamówienia zobowiązuję/my się wykonać w zakresie 

ustalonym  w Specyfikacji Technicznej ( Zał. Nr 2 do SIWZ ) z należytą starannością . 

W ramach oferowanej ceny zapewniam/y dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca 

wskazanego   w SIWZ  (w terminie wskazanym w SIWZ) wraz z przeszkoleniem dwóch 

pracowników Zamawiającego  

 

Nazwa/typ koparko – ładowarki  

…………………………………………………………………………………… 

Rok 

produkcji……………………………………………………………………………………… 

Gwarancja na oferowaną koparko - ładowarkę  wynosi…………………………miesięcy  

Cena   za przedmiot zamówienia wynosi  :                                                                                



    

netto ……………………..zł, 

słownie……………………………………………………………………………         

plus podatek VAT ........%, tj ……………zł , 

słownie…………………………………………………………… 

cena brutto …………………..zł , słownie 

………………………………………………………………………. 

Termin dostawy (nie dłuższy niż): …………………. dni liczonych od daty zawarcia z 

Zamawiającym umowy zgodnie z SIWZ. 

 

  

1. Oświadczamy, że przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla właściwego wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada parametry 

jakościowe co najmniej takie lub lepsze od określonych w SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

4. Zgadzamy się na termin płatności za wykonane zamówienie w okresie 14 dni po 

dostarczeniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że złożyliśmy wadium w formie ....................................................................            

i w wymaganej wysokości:  

 

7. Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium w pieniądzu: 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczamy,  iż zamówienie zrealizujemy sami /z udziałem podwykonawców
*
, – w 

przypadku  udziału podwykonawców: należy wskazać wartość lub część procentową 

zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: 

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

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić 

9. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i 

prawdziwe. 

10. Ofertę niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach 



    

11. Ośw            w        ś      w                       w        w                     

                                                                             

 w               w     w                           w  w             w                

osobowych i w sprawie sw                w                                      w  

                                                                                    

         w                                           w       ś             ś       

         ś   w                                     w                  w            

       w    
1
.  

12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
*
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                          ................................................... 
                    Podpis(y) osób uprawnionych do składania 

                                                                                            Podpis(y) osób uprawnionych do składania 

                                                                                                   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

   *  (proszę dopisać pozostałe załączniki) 
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