
 
 

Załącznik nr 1 do zaproszenia 

Oznaczenie sprawy: IP.271.1.16.2018 

FORMULARZ  OFERTOWY  

 

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

          (pieczątka Wykonawcy) 

 

e-mail  …………........................ 

tel. .......................................... 

Gmina Grodziec 

ul. Główna 17  

62-580 Grodziec 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na zadanie: 

„Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grodziec”. 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia 

oferty, za cenę: 

 

wartość netto ............................................. zł  

VAT w wysokości ................% tj. ...............................  zł 

wartość brutto ..........................................  zł  

(słownie złotych ....................................................................................................................) 

Zakup wraz z dostawą stanowiący przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie:  

od daty podpisania umowy do 16 listopada 2018 r. 

Oferuję następujący sprzęt: 

a) Zestaw ratownictwa medycznego R1 z szynami Kramera i Water-Jel – 3 szt. 

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

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

(pełna nazwa oferowanego sprzętu, producent, typ, model, parametry) 

 

b) Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – 2 szt. 

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

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

(pełna nazwa oferowanego sprzętu, producent, typ, model, parametry) 

 

c) Pilarka I – 40 cm; moc 4,2 kW/5,7 KM - 2 szt. 

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

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

(pełna nazwa oferowanego sprzętu, producent, typ, model, parametry) 



 
 

d) Pilarka II – 50 cm; moc 4,4 kW/6,0 KM – 4 szt. 

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

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

(pełna nazwa oferowanego sprzętu, producent, typ, model, parametry) 

 

2. Zobowiązuję się udzielić gwarancji na 24 miesiące na każdy dostarczony sprzęt objęty 

przedmiotem zamówienia. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.  

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zamierzam wykonać: 
          -  własnymi siłami* 

          -   przy pomocy Podwykonawców:  

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

………………………………….......................................................................................................... 
 (nazwa i adres Podwykonawcy, zakres zamówienia planowany do wykonania przez  Podwykonawcę-jeżeli dotyczy) 
 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5. Oświadczam, że: 

a) w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną; 

b) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

c) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego; 

d) zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru mojej oferty  zobowiązuję 

się do realizacji zamówienia na warunkach określonych  w zapytaniu  ofertowym; 

e) zapoznałem się z projektem umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do 

zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

tel.: ........................... faks.:  …………………………….. e-mail: ………………………………… 

 

 

 

............................, dnia .................................. 

 

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

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

*- właściwe zaznaczyć     


