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       ………………………………………………..  
                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do składania  

    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 
                                      Załącznik nr  1 do SIWZ 

 
    

........................................................ 
pieczęć, nazwa i dokładny adres  
wykonawcy/ wykonawców 

OFERTA 

na: 

 

Dostawa 2000Mg piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych 
administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2016 - 2017. 
 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
przetargu składamy niniejszą ofertę: 

 

 

1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia :  

1.1 za  cenę brutto:  ............................................................. zł   

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

.………………………………..…….)   ( wraz z podatkiem VAT)  

 

Cena jednostkowa ………………….zł/Mg netto 

 

1.2 Termin dostawy (okres realizacji)  od 20.12.2016r.- do ………..01.2017r 

 

UWAGA!   Przy czym okres realizacji dostaw wskazany przez Wykonawcę podlega następującej punktacji  

jako kryterium oceny ofert.  

• Od 20.12.2016r.- do 10.01.2017r. – 10pkt 

• Od 20.12.2016r.- do 15.01.2017r. – 5pkt 

• Od 20.12.2016r.- do 20.01.2017r. – 0pkt 

Przy braku uzupełnionego terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że dostawy zostaną zrealizowane 

do 20.01.2017r. i taki termin zostanie wpisany do umowy.   

          Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

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

Numer telefonu: .…/ …………………… 

Numer faksu: .…/ .................................... 

Numer REGON: ..........................................Numer NIP: .......................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie 
otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym 
postępowaniem po otwarciu ofert.  
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2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie.  

3. Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, będących 
załącznikiem do SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z 
Istotnymi dla stron postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy 
wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

6. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

/ część zamówienia - opis: …..............................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………/  
 

7. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 

8. Oferta wraz z załącznikami zawiera  …...... kolejno ponumerowanych stron. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

* - niepotrzebne skreślić 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................., .........................                    
   (miejscowość)                      (data)                                     

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                  


