
 
Załącznik nr 5 do SIWZ  
„Dostawa pojazdu specjalnego – śmieciarki dwukomorowej dla Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o.” 

 

Strona 1 z 3 

 

Nr zamówienia: …………………. 
 
[Dane Wykonawcy] 

 
                                                                                          

FORMULARZ OFERTOWY 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot 
określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   
(t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

 

Nazwa  i adres 
Wykonawcy 

 

numer NIP wraz z 
adresem 

właśc. Urzędu 
Skarbowego 

oraz numer REGON 

 

telefon / fax. Wykonawcy  

Przedmiot zamówienia 
„Dostawa pojazdu specjalnego – śmieciarki dwukomorowej dla Remondis 

Aqua Trzemeszno sp. z o.o.” 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz innymi dokumentami przetargowymi 
dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, ja niżej podpisany nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

niniejszym oferuję wykonanie zamówienia 

 
 

Rodzaj pojazdu 
 
 

 
Podwozie(nazwa, typ):  
 
Zabudowa specjalistyczna (nazwa, typ): 
 

Cena ofertowa 
netto 

Cyfrowo: 

Słownie: 
 

Podatek VAT ( 
.............%) 

 

Cena ofertowa 
brutto 

Cyfrowo: 

Słownie: 
 

Pojemność silnika 

 

Rok produkcji 
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Nazwa banku oraz 
numer konta 

Wykonawcy, na które 
Zamawiający dokona 

uregulowania należności 

 

Oświadczenie 
Wykonawcy: 

Oświadczam, że załączony do SIWZ postanowienia umowy zawarte we wzorze 
zostały zaakceptowane i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w terminie uzgodnionym z zamawiającym oraz w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego w pisemnym lub telefonicznym 
powiadomieniu. 

Oświadczenie 
Wykonawcy zgodnie z 

art.91 ust.3a Pzp 

„Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług".* 
 
Lub 
 
„Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług".* 
 
Dodatkowo oświadczenie o treści pozytywnej powinno zawierać poniżej dane 
wymagane w art. 91 ust. 3a zdanie 2 ustawy Pzp, tj. wskazanie nazwy (rodzaju) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego oraz wskazanie wartości tego towaru lub usług 
bez kwoty podatku. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

Oświadczamy, że następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom: 
 
 
.......................................................................................................................................... 

 

Niniejsza oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Zastrzegamy informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte 
na stronach ........ / w załącznikach ......…* 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X) 

☐ TAK 

☐  NIE 

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) 

(Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41): 

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym 

okresie) lub bilans (zestawienie aktywów                        i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 

43 mln EUR.  
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Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym: 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………..…………… 
 
numer telefonu …………………………………………………………………………………..., 
 
poczta elektroniczna (e-mail) …………………………………………………………………, 
 

Data sporządzenia 
oferty: 

 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                  
*Niepotrzebne skreślić 

 


