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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

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

(Wykonawca) 

NIP:   ..................................... 

 

REGON: .................................... 

tel./fax ………………………………….. 

e-mail  …………………………………… 

           

Wzór 

Formularz oferty 

dotyczący przetargu nieograniczonego 

”Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę soli kamiennej drogowej, 

niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z 

wymaganiami i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

składamy niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę jednostkową brutto (za 1 Mg)..............................PLN 

słownie złotych:........................................................................................... 

w tym 

cena netto ...........................zł 

stawka VAT ..............% 

podatek VAT ...................zł 

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami. Cena jednostkowa brutto zawiera całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniając 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 

2. Czas dostawy (w godzinach) 24/36 1 

 

Zamówienie wykonamy własnymi siłami/części zamówienia, które zostaną zlecone 

podwykonawcom/*: 

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

(należy określić zakres oraz wskazać podwykonawców) 

 

Oświadczamy, że:  

1) wymieniona wyżej cena zawiera podatki w należnej wysokości oraz wszystkie inne koszty 

                                                           
1 niewłaściwe skreślić, maksymalny czas dostawy wynosi 36 godzin. 
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związane z należytym wykonaniem zamówienia, 

2) zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptujemy w pełni jej 

postanowienia oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania 

oferty oraz do należytego wykonania zamówienia, 

3) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, w tym nie podlegamy wykluczeniu, co poświadczamy 

stosownym oświadczeniem i dokumentami złożonymi z ofertą, 

4) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni,  

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (-emy) się zawrzeć 

Umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

6) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu  

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu**. 

7) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  

8) wszelkie oświadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze 

świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 § 1 i 297 § 1 

Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym. 

9) wskazujemy, w rozumieniu § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), że złożone do oferty oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w § 2, § 5 i § 7 tego Rozporządzenia, składamy w celu potwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, a wymaganych przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI.5. SIWZ. 

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z 

..............stron. 

 

Załączniki:  

 

1. ..................................................................  

2. ..................................................................  

3. ..................................................................  

4. ..................................................................  

5. ..................................................................  

6. ..................................................................  

 

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

 (imię i nazwisko)                                                                                           

podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 

..................................dn. ............................... 

                                                           
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia 

wykonawca przekreśla. 

 


