
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
........................................................ 
pieczęć adresowa Dostawcy 

                       Zamawiający: 

                                                   
                                    Ochotnicza Straż Pożarna w Tapinie 

                               37-562 ROKIETNICA 
                                WOJ.PODKARPACKIE 

Dane Dostawcy: 
nazwa firmy ....................................................................................... 
 
........................................................................................................... 
 
adres.................................................................................................. 
 
telefon/faks ........................................................................................ 
 
NIP .................................................................................................... 
 
REGON ............................................................................................. 
 
osoba do kontaktu ............................................................................. 
 
e-mail ................................................................................................ 
 
nr konta bankowego Dostawcy 
........................................................................................................... 
 

FORMULARZ OFERTY 
  
     Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP 
Tapinie,  oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez 
Zamawiającego w SIWZ - pkt. III opisie przedmiotu zamówienia, za kwotę: 
netto: .......................................... zł (słownie: 
............................................................................................... 
..................................................................................................................................................................) 
plus podatek ....  %VAT, tj. ................................... zł 
Oferowana kwota brutto wynosi: ....................................... zł (słownie: ............................................ 
..................................................................................................................................................................) 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z wzorem 
umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 
podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 
  
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 30.11.2013 r. 
 
3. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 
 
4. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Oświadczamy, że pełnomocnikiem jest *: 
* dotyczy oferty wspólnej 
 
Nazwisko i imię: ....................................................................................................................................... 
 
Stanowisko: ............................................................................................................................................. 
 
Telefon: ...................................... Fax: .............................................. E-mail: .......................................... 
 
Zakres udzielonego pełnomocnictwa**: 
** niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
 

• do reprezentowania w postępowaniu przetargowym 
• do reprezentowania w postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy 
 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu 
terminudo składania ofert. 
 
7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr 
.......................................... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 
8. Oferta liczy ................... kolejno ponumerowanych kart. 
 
9. Inne informacje Dostawcy : ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
........................................., dnia ............................. 
(Miejscowość) (Data) 
                                                                                     
................................................................................. 
 

                                                                                                         Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej 
                                                                                                   do reprezentowania Dostawcy 

 
UWAGA ! 
Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia 
oraz 
wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. 

 


