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Znak sprawy: DGK-GRAIZ-58/2019                                                                                Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

 DANE WYKONAWCY: 

Wykonawca/Wykonawcy:  

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

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

Adres:  

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

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

REGON:   …………………………………………………………………………….. 

NIP:  ............................................................ 

Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

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

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

e-mail:  

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

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

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

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania 

zamówień sektorowych na: „Dostawa pomp na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku”. 

1. Oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia  odpowiadającego warunkom określonym w 

specyfikacji warunków zamówienia, za łączną kwotę  w wysokości:  

 

➢ łączna wartość netto: ..................................................................................zł, 

(słownie: ............................................................................................................) 

➢ z podatkiem VAT ( ....%) wynoszącym:.......................................................zł 

(słownie: ............................................................................................................) 

➢ łączna cena brutto: ......................................................................................zł, 

(słownie: ............................................................................................................) 
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2. Oświadczam, iż zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść SWZ wraz z 

załącznikami.   

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SWZ. 

4. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w 

SWZ wraz z załącznikami i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy 

na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składam ze 

świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania 

korzyści majątkowych, 

6. Jestem związany 30-dniowym terminem związania ofertą liczonym od daty ostatecznego terminu 

składania ofert. 

7. Wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie (nazwa, rodzaj towaru): ……………………………………o wartości 

……………………………………………netto zł. 

8. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć części zamówienia (należy podać jakie) 

……………………………………… następującym podwykonawcom (należy podać firmy 

podwykonawców) ……………………………………………………………………………..…..… 

 

 

 

 

 

 

L.p. Rodzaj asortymentu 
Ilość 

w szt. 

Cena netto        

1 szt. 

Podatek 

VAT 

Łączna wartość 

brutto 

      

1 

                                                       

Pompa głębinowa 

                 

6 

   

      

2 

                                                          

Pompa pionowa 

                     

5 

   

      

3 

                                        

Przetwornica częstotliwości 

                  

5 

   

      

4 

                                                        

Zespół zabezpieczeń 

                         

1 

   

         

5 

                                                

Sterownik 

                       

1 

   

 
 

     RAZEM                                    
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9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) ............................................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................................. 

5) .............................................................................................................................................. 

6) ................................................................................................................................................ 

 

 

 

................................................, ......................... 2019 r.               ………………………………………..                         

                     (miejscowość)                                  ( data)                                                                  (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  

                                                                                                                                                                                       Wykonawcy/ów)  


