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 ( oznaczenie Dostawcy ) 

 

 

ROZDZIAŁ II 

                                                                                                                                       Załącznik nr 1 
 

Projekt „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka” 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

oraz ze środków budżetu Państwa 

 
            

FORMULARZ OFERTY 
 

II. a 

1.   Przedmiot przetargu : „Zakup sprzętu do ciągnika dla utrzymania poboczy dróg: 

1.1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 

bijakową do frezowania poboczy 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy 

Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu Państwa”. 

 

2.   Zamawiający: 

Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez 

Zarząd Powiatu w osobach: 

Starosta-   Radosław Roszkowski 

Wicestarosta-   Józef Skiba 

tel. (077) 406 81 80, 406 81 81, 406 81 82- Starostwo Powiatowe w Prudniku 

fax. (077) 406 81 90- Starostwo Powiatowe w Prudniku 

 

3.   Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym  

 

.................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko, nazwa /firma)

 

 

 

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

 
                                               ( adres /siedziba wykonawcy,  tel /fax ) 

 

4.   Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

4.1.     oferujemy dostawę sprzętu ..................................... na miejsce wskazane przez 
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           Zamawiającego. 

 

-   za cenę oferty netto: ................................ zł 

 

( słownie: .............................................................................................................................zł ) 

 

-   obowiązujący podatek VAT: .......................... zł 

 

-   za cenę oferty brutto: ....................................zł  

 

( słownie: .............................................................................................................................zł ) 

 

5.    W oferowanej cenie określonej w pkt. 4 ppkt. 4.1. uwzględniono: 

 

a) Dostawę sprzętu: 

 

Cena netto ...........................PLN, VAT.............................., cena brutto.....................PLN 

 

4. Oferowana cena ryczałtowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zakresu 

      rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Dostawcy określonych w umowie. 

 

5. Oferowane warunki gwarancji: 

1. Gwarancja: .................................... lat. 

 

8.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

      i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy  

      do niej zastrzeżeń, posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 

      i  realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

9.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

10.  Oferowany sprzęt zamierzamy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

      .............................2008r. 

 

11.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  

        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 

        wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z SIWZ w miejscu i terminie 

        wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

                     Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a)   .......................................................................................................................................... 

b)  ........................................................................................................................................... 

c)  ........................................................................................................................................... 

..................dnia.......................... 

 

                                                                                      ................................................................. 
                                                                                         ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 
Uwaga: 

1.  Należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w Instrukcji dla Dostawców 

II. b 
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1.   Przedmiot przetargu : „Zakup sprzętu do ciągnika dla utrzymania poboczy dróg: 

1.1.Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy 

Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu Państwa”. 

 

2.   Zamawiający: 

Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez 

Zarząd Powiatu w osobach: 

Starosta-   Radosław Roszkowski 

Wicestarosta-   Józef Skiba 

tel. (077) 406 81 80, 406 81 81, 406 81 82- Starostwo Powiatowe w Prudniku 

fax. (077) 406 81 90- Starostwo Powiatowe w Prudniku 

 

3.   Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym  

 

.................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko, nazwa /firma)

 

 

 

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

 
                                               ( adres /siedziba wykonawcy,  tel /fax ) 

 

4.   Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

4.1.     oferujemy dostawę sprzętu ..................................... na miejsce wskazane przez 

           Zamawiającego. 

 

-   za cenę oferty netto: ................................ zł 

 

( słownie: .............................................................................................................................zł ) 

 

-   obowiązujący podatek VAT: .......................... zł 

 

-   za cenę oferty brutto: ....................................zł  

 

( słownie: .............................................................................................................................zł ) 

 

5.    W oferowanej cenie określonej w pkt. 4 ppkt. 4.1. uwzględniono: 

 

b) Dostawę sprzętu: 

 

Cena netto ...........................PLN, VAT.............................., cena brutto.....................PLN 

 

6. Oferowana cena ryczałtowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zakresu 

      rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Dostawcy określonych w umowie. 

 

7. Oferowane warunki gwarancji: 
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2. Gwarancja: .................................... lat. 

 

8.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

      i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy  

      do niej zastrzeżeń, posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 

      i  realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

9.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

10.  Oferowany sprzęt zamierzamy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

      .............................2008r. 

 

11.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  

        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 

        wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z SIWZ w miejscu i terminie 

        wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

                     Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

a)   .......................................................................................................................................... 

 

 

b)  ........................................................................................................................................... 

 

 

c)  ........................................................................................................................................... 

 

 

 

..................dnia.......................... 

 

                                                                                      ................................................................. 
                                                                                         ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

1.Należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w Instrukcji dla Dostawców 

 

                                                                                                                                                   


