Załącznik nr 3 do SWZ
OSP-1/2021

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach”
Niniejsza oferta zostaje złożona przez (nazwa i siedziba, adres, wykonawcy)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP......................................................REGON...........................................................................
Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu podstawowym bez negocjacji na realizacje zadania :
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SWZ za cenę:
brutto ……………………….. zł (słownie: ........................................ zł).
cena netto…………………………..(słownie……………………………zł),
w tym podatek VAT…………………….. (słownie:……………………………………..zł )
2. Pojemność zbiornika wody w m3 (min.2,5m3)

-

………………..

3. Gwarancja na podwozie w miesiącach (min. 24 m-ce)

-

………………..

4. Gwarancja na zabudowę pożarniczą w miesiącach (min. 24 m-ce) -

………………..

5. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021r.
6. Producent, model, moc silnika i rok produkcji
podwozia:………………………………………………………………………………………
………

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej
żadnych uwag i zastrzeżeń,
2. zapoznaliśmy się przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń,
3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ,
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w treści SWZ,
5. Uważamy się za związanego ofertą przez czas 30 dni,
6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wniesionych warunkach
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam(y)

że

podmiotowe

zamówienie

zrealizuję(my)

sam

bez

udziału

podwykonawców/lub oświadczam, że przedmiotowe zamówienie zrealizuję z udziałem
podwykonawców części ………. skreślić lub wypełnić odpowiednie.
8. Oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Dz.U.2021.275 t.j)*
lub oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę grupy kapitałowej)

W związku z przynależnością do ww. grupy kapitałowej załączamy do niniejszej oferty listę
podmiotów należących do przedmiotowej grupy kapitałowej.
*skreślić lub wypełnić odpowiednie

9. Informuję/emy, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jestem/śmy (* - niepotrzebne skreślić)
mikroprzedsiębiorcą* / małym przedsiębiorcą* / średnim przedsiębiorcą* (jeżeli dotyczy).
10. Niniejsza oferta została sporządzona na ............ ponumerowanych stronach.
11.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ...................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
….............................., dnia …………

……… ..…………………………………………
(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)

