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F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y 
                                                                                 
              

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................  

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

Siedziba Wykonawcy............................................................................................................................ 

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

NIP ........................................................................ REGON ............................................................... 

Nr telefonu:…………….….…, faksu: ...................................., E-mail :…………………….........  
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy, telefony i 

faksy  wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy…………………………………………… 

  

Sytuacja prawna upoważniająca do podpisania oferty (właściciel, pełnomocnik, prokurent itp.- 

w przypadku pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo)……………………………………… 

 

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez 

Zamawiającego na zamówienie pn.: „Dostawa   soli drogowej z   antyzbrylaczem dla  Zarządu  

Dróg Powiatowych w Kraśniku  na    potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 

2019/2020 w ilości 650 ton” składamy ofertę na  realizację tych  dostaw  na warunkach 

określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującą 

 

cenę jednostkową(netto):   ................................................... złotych za tonę + podatek VAT 23% 

 

Cena ofertowa, czyli całkowita wartość dostawy łącznie 650 ton soli drogowej wraz  z  

podatkiem VAT 23%  wynosi ................................... zł (słownie: .................................................... 

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

Wyżej wymienione kwoty zawierają koszty: soli, transportu, rozładunku, ewentualne opłaty 

graniczne, zysk, koszty pośrednie, itd. 
  

1. Informuję, że wybór oferty będzie* / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług. 
*) niepotrzebne skreślić 

Uwaga:   

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z ww. wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie 

będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. 

 
Poniższe zdanie wypełnić w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego.  

     Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył  …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..… 
                                                                (nazwa /rodzaj  towaru lub usługi ) 

objętych  przedmiotem zamówienia a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 

wynosiła ………………….. zł 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

      (pieczęć Wykonawcy) 
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2. Zapewniamy  następujący czas dostawy: 

 

* poniżej 24 godz. od złożonego  zamówienia ( wykonawca otrzyma 30 pkt) 

 

* od  24 godz.  a poniżej  48 godz. od złożonego  zamówienia      (wykonawca 

otrzyma 20 pkt) 

* od  48 godz.  a poniżej  72 godz. od złożonego  zamówienia      (wykonawca 

otrzyma 10 pkt) 

* od 72 godz.  do  96 godz. od złożonego  zamówienia (wykonawca otrzyma 0 pkt) 

 

*  -należy wpisać znak „X”  w jednej z w/w pozycji. 

Uwaga:  
Jeżeli Wykonawca nie wpisze znaku „X” w żadnej z w/w pozycji lub wpisze znak „X”  w więcej niż jednej 

pozycji, oświadczenie będzie potraktowane na równi z oświadczeniem   o zapewnieniu czasu dostawy od 

72 godz.  do  96 godz.  od złożonego  zamówienia.       

3. Deklarujemy następujący termin płatności …………….. dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 
Uwaga: 

Należy podać pełną ilość dni. Minimalny termin płatności- 21 dni. Maksymalny termin płatności – 30 dni. 

Jeżeli Wykonawca nie wpisze ilości dni, oświadczenie będzie potraktowane na równi z oświadczeniem  o 

zadeklarowaniu terminu płatności 21 dni.   

4. Termin realizacja zamówienia  do 30.04.2019r.  

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb  zgodnie ze składanym 

zapotrzebowaniem przez Zamawiającego  z czasem dostawy zgodnie z punktem 2 niniejszej 

oferty - liczonym  od zgłoszenia telefonicznego lub faksem. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ  

tj. przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert. 

6. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wygrania postępowania w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ. 

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …... do …... informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: ………………….......………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………… nr faksu: ………………………. 

9. Ofertę niniejszą składamy na …...... kolejno ponumerowanych stronach. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

................................... , dn. ......................                   ……………............................................................. 
                  (miejscowość i data)                                   (podpis i pieczęć  upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 


