
                                   Załącznik nr 1

Pieczęć wykonawcy:……………………………. 
               

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:    ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ……........................................ 
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:  Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów
dostawczych w formie leasingu operacyjnego.
Numer sprawy:  ZGKiM/D/2/09/2020,  oferujemy wykonanie zamówienia,  zgodnie  z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Cena netto: ………………………………………… zł

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

Podatek VAT ………………………………………… zł

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

Cena brutto: ………………………………………… zł

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

Powyższą cenę obliczono ze wszystkimi postanowieniami ogłoszenia i na podstawie cen wynikających z 
formularza cenowego (załącznik nr 2).
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Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  nie  wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie maksymalnym podanym w SIWZ. 
3. Oświadczamy, że na dostarczony sprzęt zapewniamy udzielenie  ….. miesięcy gwarancji na pojazd,

oraz  ….. miesiące gwarancji na perforację, liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego.

4. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / 
wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku 
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

6. Składając ofertę akceptujemy postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. 
przetwarzania danych osobowych.

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

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Informuję, że:
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 lub usług:

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

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,  

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca
obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

* niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  nie  mogą  być  ogólnie  udostępnione/udostępniane
(wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

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

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

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

informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
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  Oferta została złożona na …………………………. kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część oferty
stanowią następujące dokumenty:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

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

Inne informacje wykonawcy: 

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

…………………………………. ………………………………………….
        (miejscowość i data)                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)


