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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Oznaczenie sprawy: DUUE/01/2017 

 

Wykonawca: 

 

______________________________________________________________ 

imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy 

 

______________________________________________________________ 

adres wykonawcy 

 

______________________________________________________________ 

NIP/PESEL KRS/CEiDG reprezentowany przez: 

 

______________________________________________________________ 

imię i nazwisko 

 

_____________________________________________________________________ 

stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

OFERTA 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

 

Sukcesywne dostawy sprzętu piłkarskiego i odzieży sportowej dla Gliwickiego Klubu 

Sportowego "Piast" S.A. w okresie 48 miesięcy 

 

1. Oferujemy zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wykonanie dostaw poszczególnych asortymentów  w okresie trwania umowy na następujących 

warunkach: 

UWAGA! 

Do oceny kryteriów cenowych przedstawionych w niniejszym punkcie Zamawiający weźmie  pod uwagę 

ceny brutto.  

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są wskazać w formularzu ofertowym wyłącznie ceny netto.  

Aby zapobiec nierównemu traktowaniu wykonawców krajowych i zagranicznych oraz uczynić ocenę ofert 

porównywalną, Zamawiający dokonując oceny ofert złożonych przez Wykonawców zagranicznych, doliczy 

do przedstawionych w nich cen netto podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej w Polsce. 

Tak ustalona cena służy wyłącznie do oceny ofert, umowę zawiera się na kwotę faktycznie wynikającą z 

oferty. 
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1)  C = Cena katalogowa brutto za całość sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1a do 

SIWZ: 

  

Wartość katalogowa za całość 

sprzętu  NETTO 

Cyfrowo [należy podać w PLN] 

 

 

Słownie [PLN] 

Stawka VAT w % 

 

Cyfrowo [w %]  

Wartość katalogowa za całość 

sprzętu  BRUTTO (dotyczy 

wyłącznie  Wykonawców 

krajowych) 

Cyfrowo [należy podać w PLN] 

 

 

Słownie [PLN] 

 

Ceny sprzętu zawierają w sobie koszt wykonania herbu zgodnie opisem zawartym w SIWZ. 

 

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są wskazać w tabeli wyłącznie ceny netto 

 

2) D = Oferowany czas dostaw sukcesywnych: 

 Oferowany czas dostaw sukcesywnych 

(maksymalny nie może przekroczyć 30 dni) 

Cyfrowo [należy podać w dniach]: 

Słownie [dni]: 

 

 

3) B = Wartość świadczeń barterowych brutto udzielonych przez Wykonawcę w 

zamian za usługi reklamowe Zamawiającego opisane w Rozdziale 3 ust. 11 SIWZ: 

Wartość świadczeń barterowych 

NETTO 

Cyfrowo [należy podać w PLN] 

 

 

Słownie [PLN] 

Stawka VAT w % 

 

Cyfrowo [w %]  

Wartość świadczeń barterowych 

BRUTTO 

(dotyczy wyłącznie Wykonawców 

krajowych) 

 

Cyfrowo [należy podać w PLN] 

 

 

Słownie [PLN] 

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są wskazać w tabeli wyłącznie ceny netto.  
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4) R = Rabat udzielony przez Wykonawcę na sprzęt sportowy i odzież sportową 

obowiązujący w rozliczeniach gotówkowych: 

 

Stawka  rabatu (w %) Cyfrowo: 

 

 

Stawka rabatu (w %) 

 

Słownie: 

 

3. Oświadczamy, iż:   

 

 zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  zastrzeżeń oraz  

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty  

 uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

 zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

zamówienia jako wykonawca; 

 

4. Wadium  

w kwocie: 12 000,00 zł zostało wniesione w dniu   

......................................................................................................           w formie 

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

5.  Jesteśmy świadomi iż, jeżeli: 

a) odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, 

c) zgodnie z art. 46 pkt. 4a) w odpowiedzi na wezwanie  Zamawiającego nie złożymy dokumentów, 

oświadczeń (art. 25 ust.1) lub pełnomocnictw z przyczyn od nas zależnych , 

wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

6. Podwykonawcy 

 Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* 

* niepotrzebne skreślić 
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Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy 

 

 
 

 

 
 

 

7. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰  prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. 

……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: 

……….………………………… 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktów:  
 
....................................................................................................................................................................      

 

tel/faks:........................................................................................................................................................ 

 

9. Osoby uprawnione  do podpisywania oferty: 

Zakres umocowania Imię i nazwisko Stanowisko Podstawa prawna (wypis z 

KRS, wpis do ewidencji 

działalności gospodarcze, 

inne pełnomocnictwa) 

Podpisanie oferty  

 

  

 

10. Oferta składa się z ....... stron. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /-y własnoręcznym podpisem, świadom/-i odpowiedzialności karnej       

z art. 233 Kodeksu Karnego 

                                                          

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

(data) Imię i nazwisko osoby/osób 

uprawnionej/-ych do reprezentacji firmy 
((podpis i pieczęć) 

 

 


