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Załącznik nr 1 do IDW– Formularz ofertowy 

 

___________, dnia __________ 

 

ZAMAWIAJĄCY: Polski Związek Biathlonu 

 

 

WYKONAWCA: __________________________ 

 

ADRES WYKONAWCY : ul. __________________________, nr _______, kod pocztowy 

__________________________, miejscowość __________________________, tel. 

__________________________, fax. __________________________, REGON 

__________________________, NIP __________________________, adres email 

__________________________, numer rachunku bankowego 

__________________________ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Działając w imieniu __________________________ z siedzibą w 

__________________________, niniejszym oświadczam, że 

__________________________ przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia na 

„Dostawę ratraka dla Polskiego Związku Biathlonu” (nr postępowania ……../2021), 

oferując realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto……….. zł (słownie ……….), 

netto …….. zł (słownie ……………..),  podatek VAT w wysokości ……. % tj. ……… zł 

(słownie ……………..) . 

2. Ponadto oświadczam, że:  

a) wskazana w punkcie 1 cena uwzględnia wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym 

koszty dostawy ratraka oraz nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy, 

b) spełniamy wszelkie wymagania zwarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje 

potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 

c) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym, 

d) zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia- istotne postanowienia 

Umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

e) udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia 

jej odbioru, 

f) dostarczony ratrak będzie fabrycznie nowy.  

g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ 

h) zamówienie zamierzamy wykonać:1  

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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- przy pomocy podwykonawców powierzając im do realizacji _______% 

zamówienia, 

- samodzielnie,   

- jako podmiot zbiorowy (konsorcjum), reprezentowany następująco:  

_____________________ - Wykonawca – lider konsorcjum, 

_____________________ - Wykonawca - członek konsorcjum, 

_____________________ - Wykonawca - członek konsorcjum. 

i) Zastrzegam tajność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 

1913 z późn. zm.), zawartych w ofercie, w następujących plikach 

……………………………… 

Jednocześnie do oferty dołączamy uzasadnienie wskazujące, że zastrzeżone 

informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z w/w ustawą. 

k) Oświadczamy, że 

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2. 

- wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek 

podatkowy będzie dotyczył …………….  objętych przedmiotem zamówienia, a ich 

wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………...zł. 3 

l)_ Oświadczam/my że jestem/jesteśmy- nie jestem/jesteśmy4 mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 7 ustawy z 6 marca 2018 

r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ). 

 

 

 

______________________ 

pieczęć i podpis Wykonawcy 

 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Niepotrzebne skreślić 


