
Zał. nr 1 do SIWZ 

Znak spr. ZZP.271.01.2018 

                                                                                                                                 

Zamawiający: 

 Gmina Opoczno 

                                                                                                         ul. Staromiejska 6 

                                                                                                         26-300 Opoczno 

 

 

FORMULARZ   O  F  E  R T  Y 

 

Firma (Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)  : 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

NIP:………………………………      REGON: ……………………………… 

 

kod, miejscowość, województwo: 

 

______ - ________ ,   _______________________________ , ___________________________ ,  

 

ulica, nr domu, nr lokalu: 

 

_______________________________________________ ,  ____________ ,  _______________ 

 

e-mail___________________________________   fax  ________________________________  

 

tel.____________________________________ 

 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy __________________________________________ 

 

e-mail__________________________________ tel.____________________________________ 

 

Wykonawca jest:  
 

  mikroprzedsiębiorstwem 

  małym przedsiębiorstwem 

  średnim przedsiębiorstwem,  
 

zgodnie z zaleceniem Komisji z dn. 06.05.2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36). 

 

* w przypadku oferty wspólnej, należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. „Usługi transportowo- sprzętowe na 

terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 roku”  przedkładamy niniejszą ofertę za :  

1.1. 

a) Cena za pracę koparko-ładowarki o pojemności łyżki od 0,6-1,0 m
3
- za 1 godz. pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

b) Cena za pracę koparki jednonaczyniowej (obrotowej) o poj. łyżki ok. 0,6 m
3
- za 1 godz. 

pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

d) Cena za pracę samochodu samowyładowczego do 10 ton (przewiezienie materiału bez kosztów 

załadunku) – za 1 godz. pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

e)  Cena za pracę samochodu samowyładowczego powyżej 10 ton (przewiezienie materiału bez 

kosztów załadunku) – za 1 godz. pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

 

1.2. Oferowany czas reakcji na zgłoszenie ………..…. dni. 

Uwaga: patrz SIWZ rozdział 14  pkt 14.2. 

 

1.3 Powyższe  ceny uwzględniają wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją i 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

2. Ceny określone w ofercie zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, załącznikach i uwzględniliśmy w cenie pełen zakres zamówienia i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 

zawarte  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zakres/części zamówienia, wykonanie których Wykonawca  zamierza  powierzyć podwykonawcy  

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

…………………………………………………………………………………………… 

Firma podwykonawcy …………………………………………………………………………….. 

6. Termin  wykonania  zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.  

7. W przypadku kiedy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego- Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku*: 



Nazwa:………………………………….……………………………………………………………. 

Wartość:………………………………………………………………………………………..…….,  

stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r. poz 2164, ze zm.)   

Obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez Zamawiającego do wartości netto 

Wykonawcy będzie miał zastosowanie, w szczególności, w  przypadku: 

•  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), 

•  dostawy towarów i świadczenia usług realizowanego przez podmioty nie posiadające w Polsce siedziby 

działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (art. 17 ust. 1 pkt. 4 i 

5 u.p.t.u), 

•  dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u objętych mechanizmem odwróconego 

obciążenia, jeżeli zarówno dokonujący dostawy, jak i nabywca są polskimi podatnikami VAT (art. 17 ust. 1 

pkt 7 u.p.t.u), 

(*pkt 7 wypełnić w przypadku kiedy dotyczy) 

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia i w projekcie umowy. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert.  

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostały zawarte w projekcie umowy i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na tych warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Potwierdzamy, ze nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postepowania. 

12. Oświadczamy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr od........ do ......... 

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, aby wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 

do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności) 

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

13. Oświadczamy, że posiadany w naszej dyspozycji sprzęt oraz środki transportu są sprawny i spełniają 

warunki określone w SIWZ. 

14. Ofertę niniejszą składam/y na ...................  kolejno ponumerowanych stronach. 

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

3................................................................................. 

4................................................................................. 

5 ................................................................................ 

 

   .................................., dnia.................... 

 

 

 

                                                                                           ............................................................. 
                                                                                                                                            / podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 

W stosunku do  osób fizycznych składających ofertę należy podać imię, nazwisko oraz miejsce  zamieszkania 


