
 
 
 
 

  

 

O F E R T A 
 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu 
specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji  

z systemem odzysku wody 
 

Oznaczenie Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy (firma)
1
: 

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

Adres siedziby głównej Wykonawcy: ……………………………………………………….…………………………. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………. 

Adres do doręczeń wpisany do CEIDG , jeżeli Wykonawcą jest osoba/osoby fizyczna/e  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………..……….……………  

E-mail: ……………………………………………………………………..………………………………….………….. 

NIP ………………………….……………....................…  

REGON ……………………………………………….…… 

KRS……………………………………………….…… (jeżeli dotyczy) 

 

Podmiot reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………. 
                                           (imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 
 

 

 

                                                 
1
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) należy wskazać nazwy 

firmy wszystkich Wykonawców/ Członków Konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) 

....................................................... 
(miejscowość i data) 

Załącznik nr 4  Znak sprawy: KT – 1031/2019 

....................................................... 
pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres) 



W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym proponujemy wykonanie 
przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach: 

 

 

Wartość netto zamówienia:  ......................... zł 

słownie złotych (netto): .................................................................................................................................... 

Kwota podatku VAT: ......................... zł 

słownie złotych: .................................................................................................................................... 

Wartość brutto zamówienia:  ......................... zł  (cena ofertowa) 

słownie złotych (brutto): .................................................................................................................................... 

1) Oferujemy udzielenie gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów na okres: 

  2 lat – liczonego od daty odbioru przedmiotu zamówienia (umowy) przez 
Zamawiającego 

  3 lat – liczonego od daty odbioru przedmiotu zamówienia (umowy) przez 
Zamawiającego 

  4 lat – liczonego od daty odbioru przedmiotu zamówienia (umowy) przez 
Zamawiającego 

  więcej niż 4 lata, tj. ……… lat – liczonego od daty odbioru przedmiotu zamówienia 
(umowy) przez Zamawiającego 

Zaznaczyć właściwe pole znakiem .  

Punkty w kryterium „Okres gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów” zostaną przyznane tylko w 
przypadku złożenia przez Wykonawcę  oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty 
w kryterium „Okres gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów”. W przypadku niezłożenia 
oświadczenia oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował 
minimalny okres gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów, tj. 2 lata (24 miesiące). W przypadku 
złożenia oświadczenia ze wskazaniem więcej niż jednego Okresu gwarancji na cały pojazd bez limitu 
kilometrów (zaznaczenie więcej niż jednego pola wyboru w druku OFERTA) Zamawiający również przyzna 
ofercie 0 pkt w tym kryterium i przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji na cały 
pojazd bez limitu kilometrów, tj. 2 lata (24 miesiące). W przypadku zaoferowania okres gwarancji na cały 
pojazd bez limitu kilometrów krótszego niż 2 lata (24 miesiące) – oferta zostanie odrzucona. Okres 
gwarancji powinien być wskazany w pełnych latach. W przypadku wskazania okresu gwarancji w 
miesiącach Zamawiający dokona poprawy (zamiany) na pełne lata, z tym że w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę liczby miesięcy nie będącej wielokrotnością liczby całkowitej lat, Zamawiający dokona 
poprawy (zaokrąglenia) – w dół (np. 34 miesiące – 2 lata, 42 miesiące – 3 lata itp.). 

2) Oferujemy zrealizowanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia (umowy) w 
nieprzekraczalnym terminie: 

  do 31 marca 2021 r.   

  do 30 listopada 2020 r. 

  do 31 października 2020 r. 

 wcześniej niż do 31 października 2020 r., tj. do ……………………………..2020 r. 



Zaznaczyć właściwe pole znakiem .  

Punkty w kryterium „Termin realizacji dostawy” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia 
przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty 
w kryterium „Termin realizacji dostawy”. W przypadku niezłożenia oświadczenia oferta otrzyma 
w tym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował maksymalny 
„dozwolony” termin realizacji dostawy, tj. do 31 grudnia 2020 r. W przypadku złożenia 
oświadczenia ze wskazaniem więcej niż jednego terminu realizacji dostawy (zaznaczenie więcej 
niż jednego pola wyboru w druku OFERTA) Zamawiający również przyzna ofercie 0 pkt w tym 
kryterium i przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny „dozwolony” termin realizacji 
dostawy, tj. do 31 marca 2021 r. W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy dłuższego 
niż 31 marca 2021 r. – oferta zostanie odrzucona. 

 

1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w SIWZ. 
Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SIWZ i wzorze umowy.  

2. Oświadczam/y, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

3. Informujemy, że wybór naszej oferty: 

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących 
towarów/usług: 

 
…………………………………………………… - ………………………….. zł netto 
   Nazwa towaru/usługi   wartość bez kwoty podatku VAT 

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto 
   Nazwa towaru/usługi   wartość bez kwoty podatku VAT 

 
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Należy zaznaczyć właściwe. 
Brak zaznaczenia będzie oznaczał, ze wybór oferty wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego 

4. Oferta :    

 nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   

 zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji 

Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa): …………………………………………………………………………… 

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

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

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 

Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w SIWZ (Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, ze 

wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów) 

 nie polegam/y na zasobach innych podmiotów  

 polegam/y na zasobach następujących podmiotów (wskazać nazwy wszystkich podmiotów, na których 

zasobach polega wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu): 



1) (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym 

zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) ……………………………………………… 

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

2) (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym 

zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Oświadczam/y że podwykonawca/y wykonają następujące części zamówienia: 

Nazwa/firma podwykonawcy     Część zamówienia 

……………………………………….  ………………………………………….. 

……………………………………….  ………………………………………….. 

Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców 

7. Oświadczam/y, iż jestem/śmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

 TAK 

 NIE 

Zaznaczyć właściwe. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 

8. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.  

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa. 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)    

 

 
 

 

....................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 


