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Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 

Postępowanie nr PN-153/19/KT 
 
................................................ 
       (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  dostawę wskaźników biologicznych, chemicznych, testów kontroli mycia 

 i dezynfekcji oraz plomb do kontenerów 

 

 
I. OFERTĘ SKŁADA: 

 Nazwa i adres Wykonawcy  

Wykonawca  

 

 

wpisany do: 

 

 

 Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...…………….. pod nr KRS ..................... 

 lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej ................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

To małe/średnie 
przedsiębiorstwo 

Tak/nie*/ 

Pochodzi z innego państwa 
członkowskiego Unii 
Europejskiej 

Tak/nie*/ 

Pochodzi z innego państwa nie 
będacego członkiem Unii 
Europejskiej 

Tak/nie*/ 

 

*niewłaściwe skreślić 



2 

 

 
II.  OFERTA WYKONAWCY 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:  Dostawa wskaźników biologicznych, 

chemicznych, testów kontroli mycia i dezynfekcji oraz plomb do kontenerów  

składam(-my) niniejszą ofertę: 

 

1.  Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie 
 z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ  przy uwzględnieniu wszystkich składników 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wpływających na wysokość ceny: 

 
 Pakiet Nr 1 
Wartość netto   wynosi: ....................................................................................................... zł  
słownie: ............................................................................................................................... 
Stawka VAT: ……………… %  
Wartość brutto   wynosi: ..................................................................................................... zł  
słownie: ................................................................................................................................. 
 
Pakiet Nr 2 
Wartość netto   wynosi: ....................................................................................................... zł  
słownie: ............................................................................................................................... 
Stawka VAT: ……………… %  
Wartość brutto   wynosi: ..................................................................................................... zł  
słownie: ................................................................................................................................. 
 
Pakiet Nr 3 
Wartość netto   wynosi: ....................................................................................................... zł  
słownie: ............................................................................................................................... 
Stawka VAT: ……………… %  
Wartość brutto   wynosi: ..................................................................................................... zł  
słownie: ................................................................................................................................. 
 
Pakiet Nr 4 
Wartość netto   wynosi: ....................................................................................................... zł  
słownie: ............................................................................................................................... 
Stawka VAT: ……………… %  
Wartość brutto   wynosi: ..................................................................................................... zł  
słownie: ................................................................................................................................. 
 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków 

zawartych w SIWZ.  

2. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
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3. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

szczegółowo opisanym w SIWZ, a dostawy wykonamy z należytą starannością, zgodnie  

z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.  

4. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami  

i warunkami określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.    

 
5. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert. Na potwierdzenie 

tego wnieśliśmy wadium w wysokości …………………..PLN (słownie: 
...............................................PLN) 
 w postaci ........................................................................  

 
6. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas 

wadium ulega przepadkowi. Wadium należy zwrócić na nr konta : ................................................ 
w Banku  ............................................................................ 

 
8. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą tabelę) - 
*niepotrzebne skreślić: 

 
 
 
Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

Lp. Powierzony zakres prac Nazwa podwykonawcy 

  
 

   

 
9. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz w istotnych 

dla Stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy   
i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy)  się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ  
oraz  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) 
stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji  
i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:  
 
………………………………………………………………………. 
 (imię nazwisko – stanowisko) - w załączeniu Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 
 



4 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 
Wykonawcy jest: …………………………………..… tel. kont./e-mail ………………………........... 
                                          ( imię nazwisko – stanowisko) 
 
Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

Na ofertę składają się : 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. …………………………....... 
 
 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  i  faktyczny, 
aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 
 
....................................……..……                                                                      ………..………………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                                           (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,   
                                                                                uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie  
                                                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  
                                                                                                                 oświadczeń woli w jego imieniu) 


