
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
Znak sprawy: WOPN-PK.082.5.2014.EH 

 
Wykonawca (NIP; REGON; tel./fax.; e-mail)  
.........................................................................  
................................................................……. 
................................................................……. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 ul. Teofila Firlika 20 
 71-637 Szczecin 

 
OFERTA 

Ja/ My niżej podpisany/ ni działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………..……………………………. 
(pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne 
nazwy i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie ze wskazaniem lidera) 

 
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak sprawy: WOPN-
PK.082.5.2014.EH) na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pick-up dla RDOŚ w 
Szczecinie wraz z jego dostarczeniem do siedziby RDOŚ w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 
Szczecin, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Active protection of water - 
crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland/Czynna 
ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w 
Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ 
oraz NFOŚIGW, składam/-y niniejszą ofertę o na następujących warunkach:  
 
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, a w szczególności w 
załączniku nr 7 do SIWZ tj. Specyfikacji technicznej, zgodnie z warunkami określonymi przez 
Zamawiającego za łączną cenę oraz udzielając gwarancji na okres:  
 

cena netto: 
stawka podatku 
VAT w %: 

cena brutto: słownie cena brutto:  gwarancja (w miesiącach∗): 

    - gwarancja mechaniczna (na silnik i podzespoły):  
 
…………..………………..…………, 
- gwarancja na perforację nadwozia:  
 
………………………………………, 
- gwarancja na powłokę lakierniczą:  
 
………………………………….…… 

∗ Wykonawca zobowiązany jest zaoferować ilość miesięcy gwarancji, jednak nie więcej niż 80 miesięcy. 
 

 



 

oferując Zamawiającemu: ………………………………………………………………………  
 marka, model, wersja pojazdu, rok produkcji 
 

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

 
                                               Podpis/-y osoby/osób wskazanej/-ych w dokumencie uprawniającym do występowania  

                                                 w obrocie prawnym lub posiadającej/-ych pełnomocnictwo/-a (pożądany czytelny podpis/-y lub  
                                                       podpis/-y i pieczątka/-i z imieniem i nazwiskiem)  

 

2. Ponadto oświadczam/-y że:  

1) zapoznałem/-liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/-liśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

2) akceptuję/-emy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy  
i zobowiązuję/-jemy się – w przypadku wybrania niniejszej oferty – do zawarcia umowy według 
wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

3) gwarantuję/-emy wykonywanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ (tj. w terminie 30 dni 
od dnia podpisania umowy). 

4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
 
5) wyrażam/-y zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.  

6) powierzamy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia*:      

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

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

.................................................................................................................................................................... 
* (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców należy wypełnić powyższy punkt) 

 
3. Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1.: (jeżeli dotyczy) 
- .....................................................................................................................................................  

- .....................................................................................................................................................  

4. Informacja dotycząca serwisowania oraz naprawiania samochodu terenowego w okresie 
gwarancji (wykaz podmiotów wykonujących naprawy oraz czynności serwisowe): 
 
............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................................................  
  
5. Dokumenty ze stron od _______ do ______ przedmiotowej oferty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
ujawniane innym osobom poza komisją przetargową. Dokumenty te złożono w odrębnej kopercie 
zgodnie z zapisem  Części XII ust. 1 pkt 2 SIWZ. 
 



 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ zł w 
formie: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający winien dokonać przelewu w chwili 
zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  

 
____________________________________________________________________________ 
 
nr telefonu i nr faksu:________________________________________________________________ 

 
email: _______________________________________________________________________ 
 
8. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany sytuacji w 
zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych dokumentach 
wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie Zamawiającego. 
 
9.  Oferta została złożona na ........ ponumerowanych stronach.  

 
 
 
 

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

Podpis/-y osoby/osób wskazanej/-ych w dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej/-ych 
pełnomocnictwo/-a (pożądany czytelny podpis/-y lub podpis/-y i    
pieczątka/-i z imieniem i nazwiskiem)  

              

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość ................................ , data .................. 
 


