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Załącznik nr 1  
……………………………….. 
pieczęć wykonawcy  
                                                                                    
        Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
        87-800 Włocławek 
        ul. Leśna 24 
        tel. 54 413 46 66 
MOW-4/12/2018 
 
 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 
w sprawie przetargu nieograniczonego                                                                                                                

na   DOSTAWY  ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH 
dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

we Włocławku 
 

 
 
 
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 

Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 

Tel./faks:……………………………………… e - mail: ……………………………………………… 

NIP:…………………………………………… REGON: …………………………………………….. 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:  
 

Wartość netto: ………………………………. zł  
Kwota podatku VAT ………………………… zł  
Wartość brutto: ……………………………….zł  
słownie: ……………………………………………………………………………………………. 
 

       zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
 

2. Gwarantujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w okresie: 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

 

3. Naliczyliśmy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

4. Gwarantujemy stałość cen przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem pkt. 5.  
 

5. Zmiana cen brutto na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym 
załącznik do oferty, może nastąpić jedynie w wyniku zmiany urzędowej stawki podatku 
VAT.  

 

6. W przypadku zaistnienia innych, nieprzewidzianych okoliczności, mających wpływ                     
na ceny artykułów wymienionych w formularzu cenowym, wykonawca nie będzie wnosił 
o podwyższenie cen.  

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.  
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8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 
dni.  

 

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany                        
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego.  

 

10. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy 
jest:  
…………………………………...…………………………………………………….....………....  

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

  

tel. kontaktowy, faks: ……………………...................…………………………………………. 

zakres odpowiedzialności: …………………....................……………………………………... 

 

11. Informacja o podwykonawcach (należy podać nazwę oraz adres podwykonawcy, a także wskazać część 

zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy):  

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

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

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

 

  

12. Ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy                    
w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 
imię i nazwisko: …………………………………………………...............…………………… 

telefon: …………………………………………………................…………………………….  

faks: …………………………………………………………................……………………..…  

uwagi: ……………………………………………………………................………………...…  

 

13. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  
 

1) Formularz cenowy.  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i spełnianiu kryteriów 
selekcji, zgodnie z art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3) Oświadczenie dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania wskazanych                     
w art. 25 a  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4) Zaakceptowany wzór umowy.  

5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów.  

6) ……………………………………………………………………………………………….... 

7) …………………………………………………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………. 
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14.   Inne informacje wykonawcy:  
 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zastrzega,   iż wymienione niżej dokumenty składające się 
na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania:  

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

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

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

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

 
 
 
….....…….…………………………… dnia, ………...……………  
 
 

15.  Oferta została złożona na …..…… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od   
        nr ..…… do nr …..… .  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy, do występowania w 
obrocie prawnym i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę/osoby składające ofertę. Nie dopuszcza się używania 
korektora. 
 


