
Pieczęć adresowa firmy oferenta)                                                                                                 Dodatek nr 1 do SIWZ 

 

BURMISTRZ ŻELECHOWA                
                                                                                                                                  
08-430 ŻELECHÓW 

                                                                        ul. Piłsudskiego 47 
 

  

O F E R T A 

 
Odpowiadając na ogłoszenie do postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż i dostawę kruszywa drogowego: 
 
Ja (imię i nazwisko)..................................................................................... 
Reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................. 
.................................................................................................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam że: 

1. oferujemy sprzedaż i dostawę na teren miasta i gminy Żelechów w 
okresie od dnia podpisania umowy  do 31-12-2011 r,  kruszywa 
drogowego w niżej wymienionym asortymencie po następujących 
cenach brutto. 

 

Asortyment Jedn. 
miary 

ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

1. Kruszywo drogowe o frakcji 0-

31,5mm 

 
tona 

 

 

1 
 
 

 
                       

2. Kruszywo drogowe o frakcji 0-

63 mm 

 
tona 

 

1 
  

 
                            

RAZEM pozycja 1 i 2 
                        * 

Uwaga !  

*  element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.  
       Do cen należy wliczyć koszty transportu i załadunku.                        

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759, ze zm.) i art.5 – 17 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz..211 z późn. zm.). 

3. Akceptujemy termin wykonania zamówienia:  3 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 

przez zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia  2011 r. 

4. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, a w przypadku 

wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach zawartych w opisie SIWZ w miejscu i 

terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu 

związania ofertą . 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i 

wykonania zamówienia.  

6. Oferta złożona została na ..............kartach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 



7. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę zawarte na kartach 

............................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą udostępnione innym uczestnikom 

niniejszego postępowania przetargowego. 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 

9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i składamy w 

załączeniu dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków które są integralną częścią 

oferty: 

 

załącznik nr 1 

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

załącznik nr 2 

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

załącznik nr 3 

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

załącznik nr 4 

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

załącznik nr 5 

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

 

 

Miejsce i data ..................................................... 

 

                                                                                               

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

                                                                                     Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 

 

                                                                                      

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

                                                                                     Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 

 (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w 

imieniu oferenta lub we właściwym pełnomocnictwie). 


