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Do: 

Rektora – Komendanta 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

  

dostawę ryb i przetworów rybnych”  

my niżej podpisani:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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 wspólna ofertę) 

1. Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w otrzymanej Specyfikacji za cenę brutto: ………………………………..złotych 

(słownie…………………………………………………………………………….) w tym podatek 

VAT……………… obliczoną zgodnie formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ  

2.  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 powyższym zakresie ustanowili 

pełnomocnictwo) 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia zgodnie z terminem określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i Istotnych Warunkach Umowy. 
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6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 

pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale 

Podwykonawców* niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć  do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
........................................................................................................................................  
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie: 
........................................................................................................................................ 

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, Wykonawca polega na  zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia). 

8.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze „Wzorem Umowy” będącym załącznikiem do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 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. 

9. Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 

K.k.  (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.). 

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

Imię i nazwisko ________________________________________________  

Adres: ________________________________________________________  

Telefon: _________________________Faks: _________________________ 

Adres e-mail: ________________________________  

11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty 

załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Formularz asortymentowo – cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

d) Oraz inne nie wymienione 

 

__________________ dnia __ - __ - 2017 roku   
……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 


