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                          Załącznik nr 1  do SIWZ     

Formularz oferty 

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku 

ul. Polanki 124 C, 

80-308 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

Zakup i dostawę ośmiu stanowisk do legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym w 

warunkach użytkowania 

my niżej podpisani: 

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

(imię i nazwisko osoby, osób podpisujących ofertę) 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną 

ofertę) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas  

w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest  

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

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie 

ustanowili pełnomocnictwo) 

2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie  określonym  

w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.). 

3. OŚWIADCZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.). 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i  uznajemy się  

za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ : 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ilość Wartość brutto 

„Stanowisko do legalizacji 

przyrządów do pomiaru 

prędkości w ruchu drogowym   

w warunkach użytkowania” 
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(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………). 

7.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30 września  2016 r.  
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8.  UDZIELAMY gwarancji na każde z dostarczonych stanowisk  na okres ………..  

(min. 24 miesięcy) od dnia odbioru każdego ze stanowisk, potwierdzonego protokołem odbioru. 

9.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w czasie do …… godzin  

od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.    

10. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego. 

11.  AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy.  

12.  UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.   

13. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców*  

    * niepotrzebne skreślić 

     Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:  

   

………………………………………………………………………………………………………...…. 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

14. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko  .......................................................................................................................................  

Adres:  ......................................................................................................................................................  

Telefon:  .......................................................................  Faks:  ..............................................................  

Adres e-mail:  ...............................................................  

16. OFERTĘ niniejszą składamy na ………  kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

 

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

 

a) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

    

 

 

 

 

 

 

 ………………….. dnia ….. - …… - 2016 roku    ___________________________________ 

                                       (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 


