
 

......................................................... 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie z siedzibą pod adresem:  98-355 Działoszyn,  ul. Piłsudskiego 28 b, 

woj. łódzkie, w imieniu której działa Zarząd OSP reprezentowany przez Prezesa OSP Pana Krzysztofa Piekarza, 

posiadająca numer  REGON: 730349157 i numer  NIP: 832-17-28-844. 

 

II. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Pełna nazwa podmiotu: _____________________________________________________________ 

2. Adres siedziby: ____________________________________________________________________ 

3. Powiat:____________________________________________województwo:_____________________ 

4. Nr telefonu/faks_________________________________  e-mail_______________________ 

5. Numery: NIP: _________________________________, REGON:______________________________ 

6. Adres do korespondencji: ___________________________________________________________ 

7. Numer konta do rozliczeń: ___________________________________________________________ 

8. Rodzaj przedsiębiorstwa: _____________________________________________________________                           

( wpisać jeden  rodzaj z : mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo,  

  duże przedsiębiorstwo) 

 

III. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY: 

Przystępując do prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Działoszynie  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO-GAŚNICZEGO 

Z WYPOSAŻENIEM DLA  OCHOTNICZEJ  STRAŻY POŻARNEJ W DZIAŁOSZYNIE” składam/y 

niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego samochodu  

ratowniczo-gaśniczego marki …................, model …............, rok produkcji........... o parametrach zgodnych z 

załączoną do niniejszego formularza oferty „Kartą Oferowanego Pojazdu” (zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 

1A do SIWZ). 

Jednocześnie: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i 

nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Udzielam/amy na przedmiot zamówienia  ….............. miesięcznej gwarancji jakości.  

3. Oferuję/emy realizację zamówienia w ryczałtowej cenie brutto :…………………………….. zł 

(słownie:........................), w tym VAT (…...%) w kwocie ….................................... zł 

(słownie:........................). 

 



IV. OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY: 

1. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

2. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. 

3. Oświadczam/y, iż serwis gwarancyjny oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dokonywany 

będzie w autoryzowanym serwisie odległym od siedziby Zamawiającego o …......... km.: 

nazwa: ................................................................. 

adres: ................................................................. 

tel: .................................................................. . 

 
4. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ 

do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty 

zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 

5. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się 

do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

6. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: 

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

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

7. Całość zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców*/ 

Niżej wymieniony zakres zamówienia przewidujemy wykonać przy udziale podwykonawców (określić zakres)*:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
8. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) „Karta Oferowanego Pojazdu” - zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1A do SIWZ 

2) Potwierdzenie wpłaty wadium 

3) Oświadczenia: 

4) ………………………………………….. 

5) …………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
…………….……. , dnia ………….……. r. 

(miejscowość)       ………………………………… 

          (podpisy) 

 

 

 

                                                                        

 
*

 
niepotrzebne skreślić 

** jeżeli dotyczy 


