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Załącznik nr 1 do SIWZ 
.....................................................................  
                    (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 

 

Formularz Oferty  
 

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego w 2017r na potrzeby ZSOMS w 

Raciborzu  my niżej podpisani składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca/y nazwa firmy:  ___________________________________________________________________ 
 
  ________________________ ____________________________________________________________________________ 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy 
wszystkich wykonawców 

 
Siedziba/y (adres/y: _________________________________________________________________________ 
 
                              ____________________________________________________________________________ 
 
województwo: ________________________________ 
 
NIP _______________________________________    KRS  _________________________________________ 
 
nr telefonu _________________________________   nr faksu ________________________________________ 
 

adres e-mail: ____________________________________  strona internetowa _____________________________  

 

Dokument/y identyfikujące wykonawcę dostępne w bazie danych na stronach internetowych: */      

o   tak                 o nie 
_______________________ 

*/ właściwe zaznaczyć 

_____________________________________________________________________________________________  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wszystkimi wyjaśnieniami i 
zmianami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:   ________________________ zł brutto   

    Słownie brutto: ________________________________________________________________zł  

3. Cena oferty obejmuje pełny usługi, wszystkie koszty oraz świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym 
podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień składania oferty. 

4. Oświadczamy, że: /* właściwe zaznaczyć  

o w powyższym zakresie wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;  

o wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów/usług:  

 
Nazwa towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego*/  

Wartość towaru/usług bez kwoty podatku 
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 */ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:  wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów; mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług;  importu usług lub importu towarów, z 
którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy 
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy /*   
 

o     sami bez udziału podwykonawców   
o     z udziałem podwykonawców   

________________________________________________ 
                                    /*zaznaczyć właściwe 

 

Podwykonawca    Wykona następującą część zamówienia 
 

 

 
 

 

 

5. Oświadczamy, że informacje znajdujące się na stronach*/  od _________ do _________ stanowią 

informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

      Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:  _____________________________________________________ 

                                                                                        */ uzupełnić jeśli dotyczy 

 

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy - spółki/konsorcjum - dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący: 

_____________________________________________________________________________________ 

(wypełniają  przedsiębiorcy składający ofertę wspólną - spółki / konsorcja) 

 

       Imię i nazwisko Pełnomocnika: ___________________________________________________ 

 
 

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować pod adres:   

  

      ______________________________________________________________________________________  
               
           nr telefonu   ______________________________ nr faksu ___________________________  

 

     adres poczty elektronicznej e- mail: _______________________________________ 

 

 

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

______________________________________    

 

 
miejscowość ________________________  data _____________________ 

 

_______________________________________ 
 (podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych  

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ów) 
 
 

Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w niniejszym  formularzu   

======================================================================= 


