
Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
OFERTA 

 
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 
Bystrzyca Dolna 55A 
58-100 Świdnica 

 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Zakup ciągnika wraz 
z osprzętem” 
1. DANE WYKONAWCY: 
Pełna nazwa/firma Wykonawcy: .....……………..……………………………....…………….………..…………….……………...….………... 
………………………………………………………………………………………………………..…....….………….…………………………………………… 
Adres: ..........……………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................. 
PESEL/NIP/REGON/KRS (w zależności od podmiotu): .............................................................................................. 
Osoba upoważniona do podpisania oferty: .................................................. na podstawie .................................*,  
które Zamawiający może zweryfikować pod następującym adresem internetowym ..........................................** 
* należy wskazać podstawę reprezentacji, np. właściciel, prezes, pełnomocnictwo 
** należy wskazać, jeżeli jest to możliwe, adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych potwierdzających 
reprezentację 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .…………………………………………, tel. …………………………………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
e-mail: ……………………………………………………………………………………….........…………………………………….….…..……………….. 
skrzynka ePUAP: ...................................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………...….. 
...……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………..… 
2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie  ciągnika, pługu odśnieżnego, kosiarki bijakowej tylno-
bocznej, posypywarki samozaładowczej (zwanych dalej urządzeniami) zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w SWZ, na następujących warunkach: 

 
TABELA CENOWA URZĄDZEŃ 

 

L.p. Urządzenie 
Zaoferowana 

cena netto  
Kwota podatku 

VAT 
Zaoferowana cena brutto 

(kol. 3 + kol. 4) 
1 2 3 4 5 
1. Ciągnik    

2. Pług odśnieżny    

3. Kosiarka bijakowa 
tylno-boczna 

 
 

 

4. 
Posypywarka 
samozaładowcza 

 
 

 

RAZEM (suma wierszy 1-4 z kol. 5) 
 

 



 
Zaoferowana całkowita cena brutto za wszystkie urządzenia (wartość wiersza RAZEM z tabeli cenowej 
urządzeń): ……………………… zł (słownie: ……………………….……………………………………………………………………..), w tym 
podatek VAT o stawce .........% w kwocie ............................ zł 
 

GWARANCJA 
 
Na dostarczone urządzenia oferujemy .............. miesiące/cy gwarancji (minimalna gwarancja wymagana 
przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące, oferowaną gwarancję należy przedstawić w pełnych miesiącach) 
 

TABELA CENOWA SERWISU 
 

Usługa 

Cena netto za 
1 serwis 

gwarancyjny 
za okres 3 
miesięcy 

Kwota 
podatku VAT 

Cena brutto za 1 
serwis 

gwarancyjny za 
okres 3 miesięcy 
(kol. 2 + kol. 3) 

Ilość 
serwisów*** 

Całkowita cena brutto za 
serwis gwarancyjny 

(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Serwis  
 

 
  

 
*** UWAGA! Ilość serwisów w kol. 5 jest wynikową ilości miesięcy zaoferowanej gwarancji, tj. zaoferowany 
okres gwarancji należy podzielić na 3-miesięczne okresy (np. 36 m-cy / 3 m-ce = 12 serwisów). 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji, który podzielony przez 3 nie będzie liczbą całkowitą, wynik należy 
zaokrąglić w dół do liczby całkowitej i taki przyjąć do wyceny (np. 32 m-ce / 3 m-ce = 10,67 serwisu – w takim 
wypadku Wykonawca w kol. 5 przyjmuje 10 serwisów do wyliczenia ceny całkowitej serwisu) 
 
Zaoferowana całkowita cena brutto za serwis gwarancyjny (wartość wiersza RAZEM z tabeli cenowej 
serwisu): ……………………… zł (słownie: ……………………….……………………………………………………………………..), w tym 
podatek VAT o stawce .........% w kwocie ............................ zł 
 
Oferujemy następujące urządzenia, dla których parametry techniczne przedstawione są w załączniku do oferty, 
sporządzonym na podstawie załącznika nr 3 do SWZ: 
 

L.p. Urządzenie Producent Model 
1 2 3 4 
1. Ciągnik   
2. Pług odśnieżny   
3. Kosiarka bijakowa tylno-boczna   
4. Posypywarka samozaładowcza   

 
 
3. Oświadczamy, iż zgodnie z zapisami treści art. 225 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1. 

2) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 
…………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, ich wartość netto (bez kwoty podatku) 
będzie wynosiła…………………………… 4 zł, i są one objęte .................................. % stawką podatku VAT5. 

 
1 w wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić 
2 w wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić 
3 wskazać nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 
4 wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku 
5 wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 



4. OŚWIADCZENIA: 
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz ze wzorze umowy; 
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym w Rozdziale XVI pkt 1 SWZ; 
5) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy; 
6) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*; 

7) wadium w wysokości .......... PLN (słownie: .................................................), zostało wniesione w dniu 
............................................................, w formie: …..……...........................................................................; 
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP, na 
następujący rachunek: …………..............................................................................................…...……… 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
5. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto; 
3) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

......................................................................................................................................................................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; 
 

6. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 

 
7. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 
      ...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
  


