
                                                                                                            
 

1 

 

 

 

 

 

OFERTA 

 
 
Nazwa (firma) Wykonawcy........................................................................................................................ 
 
 
Adres Wykonawcy  ……………………………………………………………................................................ 
 
 
NIP:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nr telefonu................................................................................................................................................. 
 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
                                                                                                   
W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „Dostawa wozu asenizacyjnego 
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” składam 
ofertę przetargową o następującej treści: 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

w następujący sposób: 
1.1Cena ofertowa brutto..................................................................................................................zł  
 
słownie: ..................................................................................................................................złotych 
 
1.2. Wartość podatku VAT ..............................................................................................................zł  
 
słownie ....................................................................................................................................złotych 

 
1.3  Cena ofertowa netto .................................................................................................................zł 

 
Słownie ................................................................................................................................  złotych. 
 

2. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty powstanie/nie powstanie* u zamawiającego 
obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
Rodzaj towarów (nazwa), których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość 
bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………………………… 

3. Zobowiązuję wykonać zamówienie w terminie 30 dni od zawarcia umowy.  
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę  

do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni). 
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6. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

7. Oświadczam, że następujące informacje składające się na ofertę: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. 

8. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  
i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

9. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po dokonaniu odbioru  
całości zamówienia. 

10. Informuję, że Wykonawca     jest/nie jest**     małym lub średnim przedsiębiorcą. 
11. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

..................................................... tel. kontaktowy…………….., faks: …………...……………………  
12.  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
       ........................................................................................................................................................... 
13.  Podwykonawcom  zamierzam powierzyć wykonanie następujących części   

zamówienia:………………………………………………………………………………………………….. 
14. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane) 

1) …………………………………………………………………………………….……………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
15. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ dotyczącego ochrony danych 

osobowych w niniejszym postępowaniu. 
16.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

1)
 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
17. Oferuję wóz asenizacyjny o następujących parametrach: 

 

Producent: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Model: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

L.p Parametry wymagane / wartości graniczne parametrów Parametry techniczne oferowanej 
maszyny (wskazanie wartości 

parametru), lub potwierdzenie spełniania 
minimalnych wymagań wskazanych  

w kolumnie II 

 

I II III 

1 Fabrycznie nowy, nie używany, Tak/Nie* 

2 Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020, Tak/Nie* 

3 pojemność zbiornika nie mniejsza niż 12000 I,  …………….…… I 
(określić) 

4 pompa próżniowa o wydajności nie mniejszej niż 11000  l/minutę, …………. I/minutę 
(określić) 

5 aplikator o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m, …………………. m 
(określić) 

6 przednie ramię do napełniania o średnicy nie mniejszej niż  …………………. mm 
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200 mm, 

7 wąż do ramienia pompującego o długości min. 4 m, ……………………m 
(określić) 

8 wąż do zaworu bocznego o długości min. 6 m, ……………………m 
(określić) 

9  dyszel resorowany poprzecznie; 

 podwozie dwuosiowe tandem; 

 tylna oś nadążna blokowana hydraulicznie; 

 koła nie mniejsze niż 600/55 -26.5; 

 konstrukcja ramowa; 

 mieszadło hydrauliczne w zbiorniku; 

 rama tylna umożliwiające mocowanie aplikatora; 

 podpora hydrauliczna; 

 oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drogach 
publicznych na terenie Polski; 

 trójkąt ostrzegawczy; 

 przednie ramie do napełniania zbiornika z możliwością pracy 
prawo – lewo; 

 sterowanie pompy hydraulicznie; 

 błotniki ocynkowane; 

 wałek szerokokątny; 

 zawór boczny z ruchomą szczęką; 

 wskaźnik poziomu cieczy: przezroczysta rura o średnicy min. 
150 mm; 

 zbiornik ocynkowany dwustronnie, 
 

 
 

Tak/Nie* 

10 Gwarancja min. 12 miesięcy, …… miesięcy 
(wskazać wartość) 

11  instrukcje obsługi  w języku polskim wraz ze wszystkimi 
dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji 
maszyny; 

 katalogi części zamiennych;  

 książka serwisowa w języku polskim, 
 

Tak/Nie* 

12 Szkolenie z zakresu obsługi maszyny co najmniej 2 osób 
wskazanych przez Zamawiającego. 

Tak/Nie* 

 
*niewłaściwe skreślić 
 
Wymagania dotyczące parametrów technicznych określonych w kolumnie II muszą być bezwzględnie spełnione. Brak 

potwierdzenia słowem "tak" spełnienia wymaganych wartości parametrów lub odpowiednio brak określenia wartości parametru, 

brak określenia producenta i modelu maszyny, usunięcie opisu lub zmiana przez Wykonawcę opisu parametrów w kolumnie II, 

spowoduje, że oferta będzie uznana za niezgodną z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

 

 

 

………………………………      ….………………………………………. 

data                                         imię i nazwisko 
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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