
Załącznik nr 1 SIWZ 

       …………………………………………… 

………………………………….    (Miejscowość i data) 

…………………………………. 

…………………………………. 

     (Nazwa i adres Oferenta) 

 

 

Formularz oferty 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Zakup fabrycznie nowego 

autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzonego przez Caritas 

Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w Morągu na podstawie ustawy z dnia                    

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku nr 19, poz. 177             

z późn. zm.):  

1. Oferujemy dostawę autobusu 17 osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, o parametrach technicznych                       

i wyposażeniu określonym w załączniku nr 2 SIWZ za wynagrodzeniem w kwocie 

 ……………………….. zł (słownie: …………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………zł), 

w tym podatek VAT ………………….zł (słownie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. zł). 

2. Oświadczamy, że cenę powyższą należy rozumieć wraz z należnościami dodatkowymi 

(podatek VAT, koszty transportu autobusu do siedziby Caritas Archidiecezji Przemysko 

– Warszawskiej, usług obcych, itp.) 

3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że uważamy się  za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, a w 

przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy. 

6. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ………………………………. 



7. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w przeciągu 

14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze oferty. 

8. Na przedmiot zamówienia udzielamy: 

a. ………….. miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów, obejmującej wszelkie usterki 

mechaniczne; 

b. …………… miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą; 

c. …………… miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia. 

9. Zamówienie zrealizujemy przy udziale następujących Podwykonawców (nazwa 

podwykonawcy i część zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy): 

a. ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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

          (miejscowość i data)     (podpis Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


