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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Pieczęć Wykonawcy 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY  
W SZCZECINIE 
ul. Staromłyńska 10 
70-561 Szczecin 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Znak sprawy Adm-227-1/19 

 

Dane dotyczące Wykonawcy (nazwa firmy, kod pocztowy, miejscowość, powiat województwo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ulica, nr domu  ………………………………………………….. 

NIP……………………………………………………………………. REGON ……………………………………………………….. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

 Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Warunkami 
Umowy i Uzupełnieniami do SIWZ (znak pisma Nr1),  

My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie pn. 

„Dostawa pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych do budynku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6”  

za cenę2: 

 

 

                                                           
1 Należy wpisać znak każdego pisma przesłanego do wykonawców, w ramach modyfikacji SIWZ lub udzielonych 
odpowiedzi na zadane pytania, w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego. Jeżeli nie przesłano 
żadnej korespondencji modyfikującej treść SIWZ należy wpisać „Nie dotyczy”. 
2 Podana cena musi być zgodna z wartością brutto wyliczoną w kosztorysie ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) 

CENA OFERTY BRUTTO WYNOSI ……………………………………………………………………………… ZŁ 

(słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………..) 
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1. OŚWIADCZAMY, że wyprodukujemy meble biurowe i zgłosimy Zamawiającemu gotowość 

do dostawy w terminie nie dłuższym  do 14.08.2019 roku. 

2. OŚWIADCZAMY, że realizacja dostawy i montażu mebli zostanie zrealizowana w terminie 

nie dłuższym niż ……… dni od wyznaczonej przez Zamawiającego daty rozpoczęcia 

dostaw i montażu mebli, tj. od 02.09.2019 roku. 

3. OŚWIADCZAMY, że oferujemy ……….. miesięczny okres gwarancji jakości na dostarczone 

meble. 

4. OŚWIADCZAMY, że wszystkie wartości, nazwy, dane techniczne i inne informacje zawarte 

w naszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i zostały opracowane oraz obliczone 

zgodnie z dyspozycją SIWZ. 

5. OŚWIADCZAMY, że producenci zaoferowanych mebli gwarantują ciągłość produkcji 

dostarczonych systemów oraz opcji kolorystycznych przez okres co najmniej dwóch lat 

od daty zawarcia umowy. 

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

oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunki umowy, zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego. 

9. OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w kwocie:…      …….. w formie …………… 

10. OŚWIADCZAMY, że wniesiemy/wpłacimy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% wartości umowy (ceny oferty brutto) w formie ……….. w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

11. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

12. OŚWIADCZAMY, że za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt 13 niniejszej Oferty, 

oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13. OŚWIADCZAMY, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ……………… 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach. 

15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 
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16. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty 

prosimy o zwracanie się do: (imię i nazwisko) , tel. ……….. , e-mail: ………… (w przypadku nie 

wpisania osoby kontaktowej prosimy o zwracanie się do osoby/osób podpisującej(-ych) ofertę). 

17. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty i próbki potwierdzające jakość 

oferowanych produktów zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przedmiotowego postępowania: 

1) ………………….. 

2) ………………… 

3) ………………… 

4) ………………… 

5) ………………… 

6) ……………….. 

7) ………………. 

8) ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. , …………………………..   ………………………………………………… 

(Miejscowość, data)       Podpis, pieczęć imienna uprawnionych  
przedstawicieli Wykonawcy 

 


