
Załącznik nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na  _________________________.

A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..……………………………...
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………...
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym,  na  zakup  samochodów  osobowych  dla
Lubuskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego,  oferujemy  wykonanie  zamówienia  na  następujących
warunkach:

oferujemy  dostawę  11  szt.  samochodów  osobowych  ………………………………………………………  (podać
informacje  dotyczące:  marka,  typ,  model,  producent  itp.)  w  cenie  jednostkowej
brutto :.......................................zł słownie:................................................ w tym wartość podatku VAT
:...................zł., wartość netto :...........................................zł.

Łączna cena brutto  wynosi (cena jednostkowa x 11 sztuk):

Brutto :.......................................zł słownie:................................................ w tym wartość podatku
VAT:...................zł., wartość netto: ...........................................zł.

Informacja  w  zakresie  czy  wybór  niniejszej  oferty  prowadzić  będzie  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 605):

TAK/NIE (zaznaczyć właściwe)

W  przypadku,  gdyby  wybór  niniejszej  oferty  prowadził  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  Wykonawca  wskaże  nazwę  towaru/pojazdu,
którego  dostawa  prowadzić  będzie  do  jego  powstania  oraz  jego  wartość  bez  kwoty  podatku:………….



(wskazać nazwę towaru/pojazdu i numer zadania).

C. OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia ZGODNIE Z PONIŻSZĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ:
Należy  podać  opis  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  jego  faktycznymi  parametrami  technicznymi  w  taki  sposób,  by
zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ

ZADANIE

D. OŚWIADCZENIA:
1) Oferowany przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:

(zaznaczyć właściwy wiersz)
1) dostawa w terminie: 1-8 grudnia 2017 r.
2) dostawa w terminie: 11-18 grudnia 2017 r.

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  oraz  wzorem umowy i  nie

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z  tym

dniem);
5) akceptujemy, iż zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia następować będzie (na zasadach opisanych

we wzorze umowy) w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru.

6) udzielamy gwarancji na zasadach określonym w SIWZ i załącznikach.
E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) osobą  upoważnioną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  w  sprawach  dotyczących  realizacji  umowy

jest ..............................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........……………………..……....…. tel./fax: .....................................................………………..;

F. PODWYKONAWCY *:
Zamierzam  powierzyć  poniższe  części  zamówienia  podwykonawcom  (należy  podać  również  dane
proponowanych podwykonawców – podać nazwy firm podwykonawców) *wypełnić jeśli dotyczy

1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................

G. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.



……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


