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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

Nr postępowania: GZGK/PN/05/2015 

FORMULARZ OFERTOWY  
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO  

O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa .......................................................................................................................................................... 

Siedziba ........................................................................................................................................................ 

Nr telefonu/faks ........................................................................................................................................... 

nr NIP ............................................................................................................................................................ 

nr REGON....................................................................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy 

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,  

gm. Trzebnica, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie 
strona internetowa:  www.ergo. trzebnica.pl 

e-mail : sekretariat@ergo.trzebnica.pl 

tel. (71) 3109956 , 3109992 

faks : 71 3123864 

Odpowiadając na zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na DOSTAWĘ I MONTAŻ STACJI ZLEWCZEJ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 
W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W 
TRZEBNICY prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 
euro. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto..........................................................................................................złotych 

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

podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami) ...........................% tj. 

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

cena brutto.....................................................................................................................złotych 

(słownie:........................................................................................................................złotych) 
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2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, licząc od dnia podpisania umowy. 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy. 

4. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia …………………….. r. 

5. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ......................................................................,  

w formie: ................................................................................................................................... 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w 

tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

zawarte. 

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……..… stronach. 

9. Informacje zawarte na stronach od …….... do ………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

10. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu: .................................................................................................................... 

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

    (podać adres) 

tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

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

. 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta) 
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........................................................... 
 (miejscowość i data) 

Nr postępowania: GZGK/PN/05/2015 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ........................................................................................................................................................... 

Siedziba ......................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks ............................................................................................................................................ 

nr NIP ............................................................................................................................................................. 

nr REGON........................................................................................................................................................ 

OŚWIADCZENIE 

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO  
O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO  

 
Oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
punktu VIII. 2 . Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta) 
 
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………….……………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………….. 


