Załącznik nr 1. do SIWZ
OFERTA
Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie p.n. „Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki wrzecionowej do boisk
piłkarskich” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
I. DANE WYKONAWCY.
1. Zarejestrowana nazwa firmy:
……………………………………………………………….…………………..…………………………....
2. Zarejestrowany adres firmy:
…………..…………………………………………………………………………………………………….
3. NIP ………………………………………………………………………………………………………..….
4. Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………………….....
5. Osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:
..………………………………………………………………………………………………………………....
Numer telefonu: ……………………………………….Numer faksu: ………………………………….....
6.Osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia: ...........................................................................
telefon: ...........................................................
II. OFERTA.
1. Oferujemy dostawę fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki wrzecionowej do boisk piłkarskich dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, zgodnie z opisem w SIWZ za kwotę:
................................................................................ zł. brutto.
Słownie: ....................................................................................................................................
2.

Oferujemy okres gwarancji na kosiarkę wrzecionową na okres ............ lat (pouczenie: oferta
Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 5 lat zostanie odrzucona).
3
Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie maksymalnie 7 dni od daty zawarcia
umowy.
4.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wykonanie
przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych w SIWZ, wzorze umowy
i niniejszej ofercie.

5

Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

6.

Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zostały załączone do oferty.

Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień oraz Sekcją 9 SIWZ wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż
Zamawiający.
7.

8. Dostawę wykonamy sami/przy udziale podwykonawców*.
Podwykonawcą zamierzamy powierzyć …………..................................................
9. Oferta składa się z ………... stron, kolejno ponumerowanych od nr ………....... do nr ………..…...
(wraz z załącznikami)..
................................... dnia ............... 2010 r.

...................................................................
Pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić

