
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

Gmina Narew 

ul. A. Mickiewicza 101 

17-210 Narew 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

......................................................................................... 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę używanego ciężkiego samochodu ratowniczo 

– gaśniczego o napędzie 4x4 dla OSP w Trześciance składamy ofertę na realizację ww. 

przedmiotu zamówienia. 

 

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

netto  ………………………………………………………………………………… 

PLN 

 

VAT  ……………………………………………………………………………….... 

PLN 

 

brutto  ……………………………………………………………………………….... 

PLN 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zaoferowane w pkt 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z 

wykonaniem dostawy. 

 

3. Zamówienie zrealizujemy w terminie do 31 października 2018 r. 

 

4.Udzielamy gwarancji zamawiającemu na przedmiot zamówienia: 

 powyżej 24 miesięcy, powyżej 12 miesięcy, do 12 miesięcy* 
*właściwy termin zakreślić 

 

5. Działając w imieniu wykonawcy i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania 

oświadczam/y, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wybór naszej oferty będzie prowadzić / 

nie będzie prowadzić* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 
*niepotrzebne skreślić 

Uwaga! Jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje 

niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 



specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

8. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do 

naszej oferty. 

 

9. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez 

………………………..…………..………………………………………....... 
(niepotrzebne skreślić), (nazwa lidera) 

 

10. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

 

11. 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.* 

 
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). 

 

 

 

Miejscowość i data: …………………………… 

 

…………………………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 

 

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: 

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)  

 

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

 

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

 

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

 
(potwierdzone podpisami osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 

 
 


