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Załącznik nr 1 do SIWZ 

..................................... 
    (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Zakup ekranu LED  przedkładamy niniejszą ofertę: 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła 
 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1.   

2.   

 
3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY: 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres, faks lub e-mail: 
 

Osoba do kontaktów  

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mailowy  

 
4. OŚWIADCZENIA: 

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy       i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń; 
 

2) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas w pełni 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy     na 
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od 
terminu składania ofert; 

 

4) zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ           i 
we wzorze umowy tj. do dnia …....................................; 

 

5) termin płatności faktur  – ………………….. (wpisać odpowiednio ilość dni); 
 

6) zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji na dostarczony ekran LED wraz z kompletnym osprzętem i 

oprogramowaniem na okres …................miesięcy. . 
 

7) oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji; 

 

8) zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawców* 
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W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe: 
 

Wskazanie części zamówienia, 
które zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa część 
zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom 

Nazwa i adres firmy 
podwykonawczej 

   

   
 

9) wadium w kwocie ....................... zł zostało wniesione w formie: .........................................; (dowód 
w załączeniu) 

numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
........................................................................................................................................................; 
 

10) oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: tak / nie * 
Oświadczam(y), iż strony nr od …… do …… zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność ich 
zastrzeżenia wskazuję w następujących dokumentach: 
.………………………………………………………………………………...................……………..… 
 

5. CENA OFERTY: 
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okreslonym w SIWZ: 
1) gwarantuję(y) wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, oraz we wzorze 

umowy; 
 

2)  Informujemy, że 4): 
‐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

‐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
……………………………………………………………………………………… 
Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to ……………….. zł netto. 

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 
netto oferty, tj. w przypadku: 

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i 
usług, 

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

3) cena oferty ogółem wynosi: 
 

wartość netto: .................. PLN (słownie: ....................................................................……………) 
 
podatek VAT:        % w kwocie ................. PLN (słownie: ............................................……………) 
 
brutto: ....….................... PLN (słownie: .....................................................................……………) 
 
 

4) Oświadczam/y, że zaoferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych przetargiem 
nieograniczonym w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz że 
w trakcie trwania umowy nie ulegnie zmianie. 
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6. POZOSTAŁE DANE WYKONAWCY: 

Oświadczam(y), że jestem(eśmy) (odpowiednie zakreślić) 
 □ mikroprzedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów euro, 
□ małym przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów euro, 
□ średnim przedsiębiorstwem, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małymi przedsiębiorstwem   

i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro     lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 

 
7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I DOKUMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH W OFERCIE PRZEZ 

WYKONAWCĘ: 
Oferta zawiera ………… stron kolejno ponumerowanych, trwale zszytych i opatrzonych pieczęcią 
Wykonawcy. 
1) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
2) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
3) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
4) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
5) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
6) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
7) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
8) ……….………….………..………..…………. str. nr ……….….. 
 

 
 
 
 
..........................., dnia ..........................   
 
 
 

……………………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić
 


