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Nazwa  adres wykonawcy                                                                                                  Załącznik Nr 2 do SIWZ 
                                                                                                                               Znak sprawy: ZP.271.2.1.2014 

............................................ 
 

........................................... 

NIP ……………………… 

tel./faks ............................. 

e-mail .............................. 

                                                                                                          GMINA  CISEK       

                                                                                                           ul. Planetorza 52  

                                                                                                           47-253 Cisek 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w 2014 r. z 

przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody 

zanieczyszczonej” 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i 

wg poniższych danych: 
 

1. Całkowita ryczałtowa cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynikająca z 

załącznika Nr 1 wynosi:  

Wyszczególnienie 
Producent, typ i model zestawu 

pompowego 

Cena całkowita brutto za 

całość zamówienia 
(WARTOŚĆ OCENIANA) 

Zestaw pompowy 

(agregat na 

przyczepie 

niskopodwoziowej) 

Producent…………………………. 

Typ, model ……………………… 

.…………….zł 

(słownie……………………

…………………………) 

Cena oferty jest kwotą zryczałtowaną (bez względu na sposób jej obliczenia) za całość dostaw 

zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (dostawę, 

dowóz, rozładunek, przeszkolenie użytkowników, koszty należnego podatku od towarów i 

usług VAT itp.). Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała 

zmianom ani korektom. 
 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 

................... 2014r. (nie później niż do dnia 15.04.2014 r.). 
 

3. Okres udzielonej przez nas rękojmi i gwarancji na wykonane dostawy wynosi: 

      Rękojmia ........ lata i gwarancja .......... miesięcy (minimum 3 lata rękojmi oraz 60 miesięcy 

gwarancji). 
 

4. Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do usuwania wad od powzięcia wiadomości o 

wadach) wynosi ………………….. godziny. 

5.  Zobowiązujemy się do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy. 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, projektem umowy oraz wszystkimi innymi  



 2 

 

     dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych  

określonymi w nich warunkami. 
 

7. Oświadczam, że akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności, określone w    

akceptowanym przez nas bez zastrzeżeń i uwag projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do niniejszej oferty. 
 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą w okresie wskazanym w     

SIWZ tj. 30 dni. 
 

9. Oświadczamy: (niepotrzebne skreślić) 

- że zamierzamy zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w zakresie
)
: 

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 
) 

 

 

 

 

 

 

      - że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi
)
. 

 

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
 

11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
 

      ……………………………………………………………………………………...... 
 

      ………………………………………………………………………………………. 
       
) 

 Niepotrzebne skreślić 
)

 Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy wykonawca powołuje się na zasoby 

podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy. 

 

Dnia ......................... 2014r.                    ...................................................................................... 
                                                                 /Podpis osoby uprawnionej, o której mowa w roz.X pkt 5SIWZ/ 


