
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

………………………………………

……………………………………....

………………………………………
  (pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

tel./fax……………………………….

e-mail ……………………………….

OFERTA

Oferta  dotyczy  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bieg Piastów, Jakuszyce 8 58-580 Szklarska Poręba na: dostawę
ratraka
znak: BP/P/1/2017

CENA NETTO:................................zł/euro *;

stawka VAT ……%, kwota VAT …………..zł/euro *

CENA BRUTTO : …………….......…... zł/euro *. 

Słownie:.................................................................................................................................... zł/euro * 

brutto z VAT 

*niepotrzebne skreślić
1. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu oferty włącznie

z wszelkimi kosztami wynikającymi z zapisów SIWZ w tym z kosztami transportu.
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w

przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę. 
3. Integralną  częścią  oferty  są  wszystkie  załączniki  do  oferty  wymagane  w  specyfikacji  jako

niezbędne tj.:
a) oświadczenie,  o  spełnianiu  warunków art.  22  ust.1  ustawy  prawo zamówień  publicznych

(Wzór - zał. nr 4 do SIWZ);
b) upoważnienie  do  podpisywania  oferty  oraz  do  podpisywania  zobowiązań  w  imieniu

wykonawcy  (jeśli  ofertę  podpisuje  osoba/osoby  nie  figurujące  w  odpisie  z  właściwego
rejestru – ppkt c);

c) aktualny odpis z właściwego rejestru;
d) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego;
e) zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
f) aktualne  informacje  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważnego  zaświadczenia

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju  pochodzenia  osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h) wykaz   podmiotów,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z
informacjami  na temat  zakresu wykonywanych przez nich czynności  (Wzór -  zał.  nr  5 do
SIWZ);



i) opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zobowiązuję  się  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w
wysokości  ................................................................,  w
formie .....................................................................

5. Zastrzeżenia wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
......................................................................................
......................................................................................

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ

(data i czytelny podpis oferenta)
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