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Załącznik nr 1 do siwz 

............................................... 
 (pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
REGON ............................................................. Nr NIP ............................................................. 
 
Nr konta bankowego: ................................................................................................................... 
 
nr telefonu .................................................. nr faxu .................................................................... 
 
e-mail ............................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 

„NAPRAWY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN”  
 

1. Oferuję naprawę pojazdów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 
płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto (zgodnie z załącznikiem nr 1a do 
siwz): 

 
…………................................... zł 

(wpisać dane z załącznika nr 1a do siwz - pkt.41) 
…………………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 
 
2. Oświadczam(y), że na naprawy jednostkowe polegające na  wymianie pojedynczych 

części, mechanizmów lub wykonaniu czynności wymienionych w kolumnie b załącznika 
1a do siwz, będę stosował jednostkowe ceny brutto wykazane w załączniku 1a*. 

3. Oświadczam(y), że do naprawy części, mechanizmów lub czynności nie wymienionych 
w załączniku 1a będę naliczał ilości roboczogodzin zgodnie z załącznikiem nr 1b do siwz. 
Do czynności nie wymienionych w załączniku 1b będę naliczał ilości zużytych 
roboczogodzin, według programu….……………….…..…. (wskazać nazwę programu), 
zgodnie Rozdziałem XIV pkt. 15 siwz, a cena jednej roboczogodziny będzie wynosiła 
....…................ zł. 

4. Oświadczam(y), iż wysokość marży na części i materiały eksploatacyjne użyte do napraw 
nieujętych w załączniku 1a, będzie wynosiła nie więcej niż  …… %. 

5. Oferujemy udzielenie gwarancji: 
- na robociznę – ……… miesiące(-ęcy) od dnia odbioru pojazdu, 
- na zainstalowane części – zgodnie z SIWZ. 

6. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w siwz. 
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7. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

8. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego. 

9. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres określony w siwz. Oświadczam(y), że 
oferta nie zawiera* / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są 
w następujących dokumentach: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 
zamówienia: 
…………………………………………………………………………………..................... 
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 
 
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te 
zostaną uznane za jawne. 

 
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Na ofertę składają się: 
1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

 

 

 

..............................., dn. ................................   .................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis 
pełnomocnika wykonawców) 


