UWAGA
zmiana zapisów SIWZ
W OPARCIU O ZAPISY ART 31 UST 1 PK4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE
MODYFIKACJI SIWZ POLEGAJĄCY NA:

pkt XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY (art.147-151)
otrzymuje nowe brzmienie:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

ZAŁĄCZNIK NR 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE:

ZAŁ. 1

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą:
Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

1.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.

OŚWIADCZAMY, że:

a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
b) nie wnosimy zastrzeżeń do SIWZ
c) akceptujemy warunki umowy, określone we wzorze umowy

d) uzyskaliśmy niezbędne informacje dotyczące ryzyka trudności oraz o wszelkich innych
okolicznościach jakie mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia;
e) spełniamy wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez dostawę samochodu
marki ….................................................................................................................
o następujących parametrach.................................................................................
…............................................................................................................................
za cenę:

Cena oferty brutto ……………….zł za samochód (słownie zł: …………………………
……………………………………………..zł)
Cena oferty netto …………………... zł. za samochód (słownie zł: ..………………………
…………………………………………………………………….. ).
W tym podatek VAT …………….. zł (słownie zł: ..………………………………………..
……………………………………).
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. NINIEJSZE ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY
sami/przy udziale podwykonawców
___________________________________________________________________
określenie części zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres:
_______________________________________________________________________
Fax nr ________________________
11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia lub dokumenty na __ stronach:
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ ____ roku
* niepotrzebne skreślić

_____________________________________
(podpis Wykonawcy)

DOTYCHCZASOWY ZAŁACZNIK
SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ.

NR

5

NIE

OBOWIĄZUJE

WYKONAWCÓW

