Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu 1/>PU/2018/MT
NAZWA
FIRMY:___________________________________________________________________________________
REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NR KRS/CEDG: _________________________________________
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:
______ - ______ ,________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Internet: http:// __________________________________ pl
tel.________________________________
Mały i średni przedsiębiorca:

 tak

faks___________________________________
 nie

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:
__________________________________________________________________
tel. __________________________________________
e-mail: __________________@____________________

My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że
zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego
określonymi w SIWZ.
1. Oferujemy realizację zamówienia na
Zadanie nr 1 - dostawa 170.000 szt. amunicji 9x19mm FMJ
Producent …………………………………..

Nazwa ……………………………………….
za cenę oferty brutto ………………………….. zł. (słownie: …………...........................
……………………………………………………………………………………………..)
(Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

Oferujemy termin realizacji …………………………. dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy (min. 7 dni Kalendarzowych, max. 60 dni kalendarzowych)
Udzielamy ………………….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia ( min. 12
miesięcy).
Oświadczamy, że dokonamy w ramach gwarancji wymianę wadliwych rzeczy na rzeczy
wolne od wad w terminie …………………… dni kalendarzowych. (min. 7 dni
kalendarzowych, max. 90 dni kalendarzowych).
Zadanie nr 2 - dostawa 100.000 szt. amunicji 5,56x45mm FMJ
Producent …………………………………..
Nazwa ……………………………………….
za cenę oferty brutto ………………………….. zł. (słownie: …………...........................
……………………………………………………………………………………………..)
(Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

Oferujemy termin realizacji …………………………. dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy (min. 7 dni kalendarzowych, max. 90 dni kalendarzowych)
Udzielamy ………………….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia ( min. 24
miesiące).
Oświadczamy, że dokonamy w ramach gwarancji wymianę wadliwych rzeczy na rzeczy
wolne od wad w terminie …………………… dni kalendarzowych. (min. 7 dni
kalendarzowych, max. 90 dni kalendarzowych).

Zadanie nr 3 - dostawa 30 szt. granatów hukowo-błyskowych
Producent …………………………………..
Nazwa ……………………………………….
za cenę oferty brutto ………………………….. zł. (słownie: …………...........................
……………………………………………………………………………………………..)
(Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

Oferujemy termin realizacji …………………………. dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy (min. 7 dni kalendarzowych, max. 180 dni kalendarzowych)
Udzielamy ………………….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia ( min. 36
miesięcy).

Oświadczamy, że dokonamy w ramach gwarancji wymianę wadliwych rzeczy na rzeczy
wolne od wad w terminie …………………… dni kalendarzowych. (min. 7 dni
kalendarzowych, max. 90 dni kalendarzowych).
Zadanie nr 4 - dostawa 30 szt. granatów hukowo-błyskowych
Producent …………………………………..
Nazwa ……………………………………….
za cenę oferty brutto ………………………….. zł. (słownie: …………...........................
……………………………………………………………………………………………..)
(Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

Oferujemy termin realizacji …………………………. dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy (min. 7 dni kalendarzowych, max. 180 dni kalendarzowych)
Udzielamy ………………….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia ( min. 36
miesięcy).
Oświadczamy, że dokonamy w ramach gwarancji wymianę wadliwych rzeczy na rzeczy
wolne od wad w terminie …………………… dni kalendarzowych. (min. 7 dni
kalendarzowych, max. 90 dni kalendarzowych).
2. Oświadczam,
iż
wybór
mojej
oferty
będzie/nie
będzie
prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on
w następującym zakresie:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa Wartość wskazanych usług
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania bez kwoty podatku
obowiązku podatkowego

3. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
4. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy(om)w zakresie:
………………………………………………………………………………………………..
następującym podmiotom …………………………………………………………………
5. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 3 projekt umowy w sprawie zamówienia
publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
e) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. .................................................................
2. .................................................................

.............................., dn. .......................
............................................................
(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczątka lub podpis upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

