
Znak sprawy: OSP.ZP.1.2020                                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ                                          

Strona - 1 - z 3 
 

                                                                                                                                                                               
F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y  

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu  nieograniczonego na 
„Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP                

Koło nad Wartą w Kole” 
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 544137-N-2020, data zamieszczenia: 29.05.2020 r. oraz 
na stronie Urzędu Miejskiego w Kole (bip.kolo.pl) a także na stronie internetowej zamawiającego 
http://www.ospkolo.pl/zamowienia-przetargi/, oraz w miejscu publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Kole i OSP Koło nad Wartą 
My niżej podpisani 

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

......................................................................................................................................................................  
(nazwa (firma) dokładny adres, NIP, REGON, KRS  Wykonawcy/ Wykonawców)  

(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres  
 wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)  

    SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  
   
  
1. Składamy niniejszą ofertę na realizację zadania za kwotę ryczałtową:    

w kwocie ……………… …….zł brutto (słownie brutto zł:….....................................................................................)       
   w kwocie ……………… …….zł netto   (słownie netto  zł: ........................................................................................)     
   VAT: ...........................................zł (słownie zł: ...................................................................................................)  
2. Minimalny okres gwarancji jakości – 24 miesięcy od daty odbioru.  

- oferujemy  okres gwarancji na podwozie i zabudowę na okres: 
     24 miesięcy;       36 miesięcy;       48 miesięcy; 
- oferuję typ zawieszenia kabiny  mechaniczne             pneumatyczne 
- oferuję typ zawieszenia podwozia tylnej osi  mechaniczne            pneumatyczne 
- oferujemy termin płatności faktury 30 dni  
- termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń.   

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania  
i złożenia oferty.   

5. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia   

6. Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących 
towarów/usług.   

       Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ................................... zł 
netto  
 * dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 
netto oferty, tj.:  w przypadku:  

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  



Znak sprawy: OSP.ZP.1.2020                                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ                                          

Strona - 2 - z 3 
 

• 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.  

7. Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany.  
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we 

wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
9. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10. Oferujemy  wykonanie przedmiotu  zamówienia w terminie do dnia 60 dni od podpisania umowy 
11. Oświadczamy, że prace objęte niniejszym zakresem zamówienia wykonamy   
- we własnym zakresie bez udziału podwykonawców*  
- z udziałem podwykonawców*   

 L.p.  Nazwa i adres podwykonawcy  Nazwa części zamówienia  Procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom  

1.        
L.p.  Nazwa i adres podwykonawcy  Nazwa części zamówienia  Procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  

podwykonawcom  
2.        
   
12. Oświadczamy, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w celu oraz wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a Ustawy, powołujemy się na zasoby innych 
podmiotów   
 
.......................................................................................................................................................................................  
nazwa (firma) na zasoby którego powołuje się Wykonawca    
 13.  Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty – oraz dodatkowe dokumenty 

stanowiące integralną część umowy (należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę                          
i stanowiących jej część integralną).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

14. Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr ........... 
15. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego należy 

kierować na poniższy adres:   
...................................................... tel. ........................., faks ..............................., e-mail .......................................   
16. Wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz  
z 2016 r. poz. 352) dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczamy że dokumenty dotyczące Wykonawcy, t.j. odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny pod adresem: www.ms.gov.pl lub odpis z CEIDG pod adresem: 
https://prod.ceidg.gov.pl 

17. 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 
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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).  

  
18. Informujemy  że należymy do sektora:  
  
 mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2 milionów euro), 
 małego przedsiębiorstwa (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów euro), 
 średniego przedsiębiorstwa (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro). 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej ( m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny (Dz. U.  
z 2018, poz. 1600 ze zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny  i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.  
 
18. Zastrzegamy, że tajemnicę przedsiębiorstwa będą stanowić następujące dokumenty:   
 
      ………………………………………………………………………………………………………………….  
  

Ofertę podpisali : 
 

  
                                                                                                          

.................................................................................................                                                                                                          
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/   

    
............................................................  
              / data /   
* niepotrzebne skreślić  
  
  
 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Koło nad Wartą z siedzibą w 62-600 Koło, ul. Dąbska 40K, 2) inspektor ochrony danych w OSP Koło nad Wartą kontakt, e-mail: iod@ospkolo.pl, tel. 502784026, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c i  art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa. 
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).   


