
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Nr sprawy: PIW.Fin-Ad.6086/32/2013 

 

OFERTA 
Do: 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
w Ostrowi Mazowieckiej  

ul. Sielska 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

 (nazwa i adres Zamawiającego) 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch 

samochodów osobowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi 

Mazowieckiej 

 

my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę) 

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest: …………………………………………………………………………….……………………………… 

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

.                    (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze 

………………………………….. zarejestrowanym w …………………….……………………… (podać kraj) 
i przez cały czas trwania umowy będziemy  się posługiwać podanym wyżej 
numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas 
trwania umowy jest …………………………………………………………………………………………………… 

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

(w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym  
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert.  

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy 
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na 
stronach ………...……………………………………………………………………… 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*, 
którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu 
zamówienia: 

a) ......................................................................................................................... , 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

b) ......................................................................................................................... , 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na adres:  ..........................................................................................................   

tel. …………………………. fax. ……………………………...……………………….. 

adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 

osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym ………………………………… 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

13. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy na ......... kolejno ponumerowanych 
stronach komplet niżej wymienionych dokumentów: ………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

__________________ dnia __ __ 2013  rok 

          
___________________________________ 

         (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

* - niepotrzebne skreślić 


