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…………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

Wzór Formularza oferty 
 

Załącznik nr 1 
 

 
 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

Adres*:..................................................................................................................... 

TEL.*.........…………................…………………………………………………………. 

REGON*: …………………................…………………………………………………… 

NIP*: …………………………………................………………………………………… 

FAX* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

e:mail*:……………………………………………………………………………………. 

 
Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów 
NIP: 846-10-03-006, REGON : 790192625 

tel +48 (87) 643 26 85, fax +48 (87) 643 13 76  
pt@necko.com.pl 

 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: 

 
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznych typu śmieciarka z prawem 

wykupu” 
 
 
Parametry techniczne oferowanego pojazdu – samochód specjalistyczny mały: 
 

Marka, model, typ zabudowy  

Rok produkcji zabudowy  

Marka, model, typ podwozia  

Rok produkcji podwozia  

Dopuszczalna masa całkowita  

Norma emisji spalin  

 
Oświadczamy, iż samochód spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności w 

Załączniku nr 2, część II i III. 
 
 
 

mailto:pt@necko.com.pl
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1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia (samochód specjalistyczny „mały”)  na 

dostawę nowego pojazdu typu śmieciarka zgodnie z SIWZ wraz z jej załącznikami, jak i modyfikacjami 

i wyjaśnieniami do niej, za: 

kwotę ogółem brutto .................................................................................................................... zł, 

 (słownie:…...............................................................................................................................................) 

w tym podatek VAT …………….. (słownie: 

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

zgodnie z poniższą kalkulacją: 

1) 
Wartość netto 1szt. pojazdu [zł] -  

2) 
Ilość równych miesięcznych rat leasingowych [szt.] - 47 

3) 
Opłata wstępna netto [zł] (5 % wartości netto pojazdu) -  

4) 
Wartość netto stałej miesięcznej raty leasingowej -  

5) Łączna wartość netto rat leasingowych dla 1 szt. pojazdu  
(w.2 x w.4) [zł] 

-  

6) 
Wartość netto wykupu – 20 % wartości netto pojazdu  [zł],  -  

7) Łączna wartość netto opłat leasingowych (w tym wykupu)  
[zł] (w.3 + w.5 +w.6) 

-  

8) 
Łączna wartość brutto opłat leasingowych (w tym 
wykupu)  
(w.7 + VAT) [zł] 

-  

 

Oświadczamy że termin liczony w dniach, dostawy przedmiotu umowy, licząc od daty końca terminu 

związania ofertą, tj. od dnia 4 marca 2018 r. wynosi: ……………………………. dni. 

 
 
4. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty (w tym: koszt towaru, koszt transportu, koszt 
przeszkolenia, instruktażu stanowiskowego, koszty osobowe, ew. inflację, podatek VAT i inne koszty niezbędne 
do prawidłowej realizacji umowy) jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się SIWZ  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 
6.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 
niniejszej oferty. 
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 
8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
9. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy** powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia 
w części ……………. . 
10. Wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ............................ 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 
SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
12. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

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

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko ………………………………………… 

Adres:…………………………………………. 

Telefon…………………….. fax………………………………… 

Poczta elektroniczna: …………………………………………. 

 

_______________ dnia ___ ___ 2018 r. 

_______________________________ 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

    reprezentowania Wykonawcy 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Firmy. 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
** niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

 
My, niżej podpisani  
 
.....................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. ........................ 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
Stosownie do art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam(y) iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego określone w SIWZ pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu 

specjalistycznego typu śmieciarka z prawem wykupu”, w tym:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2018 r. 

 
 
 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

 
 
My, niżej podpisani  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
1. Oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z prawem 

wykupu” na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

W szczególności nie podlegamy wykluczeniu ze względu: 

- na przesłanki określone  w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp.;  

- nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji przedstawiamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

- nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

-  nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 
 
______________, dnia ____________2018 r. 

 
 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  
 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w  
 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  
 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
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………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………  
 
 
______________, dnia ____________2018 r. 

 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy  
 
 
3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
 
______________, dnia ____________2018 r. 

 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy  
 
 
 
4. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

…(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
 
______________, dnia ____________2018 r. 

 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy  
 
5. Oświadczam, 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.  
 
 
______________, dnia ____________2018 r. 

 
 
_______________________________ 

           podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
     do reprezentowania wykonawcy  



                                                                                                                         

7 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o obowiązku podatkowym u Zamawiającego 

 
 
My, niżej podpisani  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
............................................................................................................................. ............................. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego 

nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z prawem wykupu”  oświadczamy, że: 

1. wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 

2. Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 

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

…………………………………………………….. 

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

(wpisać usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług objętych przedmiotem zamówienia), a ich wartość netto 

(bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………… zł (wpisać wartość netto – bez 

kwoty podatku usługi/usług wymienionych wcześniej).** 

 
*W przypadku wyboru opcji 1 należy opcję 2 przekreślić. 
**W przypadku wyboru opcji 2 należy opcję 1 przekreślić. 

 
 
 
 
______________, dnia ____________2018 r. 

 
         _______________________________ 

                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                   do reprezentowania wykonawcy 


