
Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Dostawcy/Wykonawcy: 

 

Adres: 
 
Telefon/fax: 
 
NIP/REGON/PESEL 
 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na Dostawa pojazdów służących do odbioru odpadów z podziałem na 5 

części: znak sprawy: TBS.ZP.5.2021 Część …….. 
 
 
1. Oferujemy dostawę……………………………………………………………………………. (część……): 
 
a) Podwozie / nadwozie marka ……………... typ…………………...…, rok produkcji …………………………..……………...…, 
 
inne……………………………………………………………………………………………………………………………………., 
 
o minimalnych parametrach  opisanych w SWZ oraz załączniku nr 1 OPZ. 
 
za cenę netto ……………………………..   (w tym podatek VAT…………………..) cena brutto..............................................PLN    
  
2. Integralną częścią Formularza ofertowego jest wypełniony przez Wykonawcę  OPZ-szczegółowe wymagania dotyczące 
oferowanego Pojazdu/Maszyny. (Opis winien być sporządzony  w taki sposób, aby Zamawiający mógł stwierdzić szczegółowe 
parametry oferowanego przez Wykonawcę  pojazdu). 
3. Okres gwarancji (nie krótszy niż: 12 miesięcy-)   ……………………….miesięcy. 
4. Zamówienie zrealizujemy w terminie  do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.   
5. Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje pełen zakres zamówienia.  
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
9. Oświadczamy, że jesteśmy  małym* średnim*  dużym* przedsiębiorstwem.   
10. Zgodnie z art. 462 ust. 2 Pzp:,  
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami* przy udziale podwykonawców*  
w zakresie.……………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 
naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 
632 kc, i że nie może się ono zmienić bez względu na okoliczności wykonania przedmiotu zamówienia. 
12. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, prowadząc działalność 
gospodarczą posługujemy się numerem identyfikacji podatkowej NIP………………………………………….……………………. 
13. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy  ze 
wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie. 
Oświadczamy, że rachunek bankowy nr:  
 
………………………….………..………………………………………….……………………… jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z 
przedmiotowego przetargu, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej        i jest 
dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Rachunek jest zgłoszony do: 
 
………………..…………………………………………………………………...………… 

(proszę wskazać Urząd Skarbowy) 



i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT. 
14. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne 
z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
15. Informujemy, że  informacje  zawarte  na  stronach …….stanowią tajemnicę. 
16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

-………………… 
 
-………………… 
 
- ……………….. 

 
18 .Oświadczam, że adres skrzynki ePUAP to: …………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

……………………….…............................................ 
Czytelny podpis lub podpis i pieczątka 

osoby (osób)upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 

Data………………………………………………….. 
 

* niepotrzebne skreślić 
** należy skreślić jeżeli wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
 i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, W tym przypadku  należy złożyć oświadczenie i  określić w odniesieniu do jakich towarów lub usług oraz ich 
wartość powodującą powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 
dojdzie do konieczności doliczenia do ceny oferty wartości podatku od towarów i usług (VAT) do wartości netto oferty ze względu na: 
1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 
2) mechanizm odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
3) import usług lub import towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.” 
 
 

 
 


