
Załącznik nr 2 do wz 

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

    pieczęć, nazwa i dokładny adres  

        wykonawcy/ wykonawców                                                                                       

 
O F E R T A 

na  

  „Dostawa koparki do 2500kg –dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o.  

w Skarżysku-Kamiennej“. 

Ja (imię i nazwisko) 

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

jako upoważniony przedstawiciel firmy 

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

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ firm*: 

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

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

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

oświadczam, że: 

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym warunkami zamówienia  

tj. w terminie dostawy nie później niż 90 dni od daty podpisania umowy, za 

wynagrodzeniem: 

 

Kwota ryczałtowa brutto : .............. zł 

/słownie/ :        

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

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

w tym podatek VAT w wysokości ..............% tj. kwota ................................. zł 

/słownie/ : 

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

Kwota ryczałtowa netto : ........................zł.  

/słownie/ : 

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

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



 

     

2. Oświadczamy, że w cenę oferty zostały wliczone wszystkie koszty niezbędne na 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od  

upływu  terminu  do składania ofert. 

4. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu/zamówieniu. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia/opisem zamówienia  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

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

opisują stan faktyczny  i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). Na 

potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia Firmy z postępowania składamy 

oświadczenie zgodnie z wzorem – załącznik Nr 3.  

 

7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot dostawy spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wskazane w warunkach 

zamówienia, punkt II – Opis przedmiotu zamówienia.   

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

10. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

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

             miejscowość /data                   

 

 

                     

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

                                                            podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych  

                                                                                     do  reprezentowania firmy 

 

 

 

Uwaga: 

 * -  w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać 

ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku 

składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających  

      się o udzielenie zamówienia.  


