
nr postępowania: BZP.2420.15.2016.BO 

 

 

 

…………………………………………………………… 

pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy: 

Adres: 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon: Faks: 

Adres e-mail: 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym informacjami i zmianami), 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, składamy ofertę 

na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot 

zamówienia pn.: 

Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu Archeologii UWr  
wraz z montażem i instalacją. Część ………….* 

opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia/Specyfikacji technicznej oferowanego 

sprzętu (Załączniki 3a-d do SIWZ), zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w 

umowie (Załączniki 4a-d do SIWZ) na niżej wymienionych warunkach za cenę ofertową: 

CZĘŚĆ 1 

Kryterium 1 

CENA OFERTOWA netto: 
……………………………… zł 

Kwota podatku VAT (……%): 
……………………………… zł 

CENA OFERTOWA brutto: 
……………………………… zł 

słownie: ………………………..………………………………………………………………………..………… złotych brutto 

Kryterium 2  Oferujemy Termin realizacji zamówienia: 
…………………… dni** 

Oferujemy następujący pięciokanałowy mobilny magnetometr z RTK DGPS: 

producent ……………………………….……………….……, model: ……………………………………………*** 

* należy wpisać numery Części na jakie składana jest oferta 

 

..............................................     …………………………….………………… 
             (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
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CZĘŚĆ 2 

Kryterium 1 

CENA OFERTOWA netto: 
……………………………… zł 

Kwota podatku VAT (……%): 
……………………………… zł 

CENA OFERTOWA brutto: 
……………………………… zł 

słownie: ………………………..………………………………………………………………………..………… złotych brutto 

Kryterium 2  Oferujemy Termin realizacji zamówienia: 
…………………… dni** 

Oferujemy następujący ośmiokanałowy georadar 3D z anteną: 

producent …………………………..……….………………, model: …………………………………………*** 

CZĘŚĆ 3 

Kryterium 1 

CENA OFERTOWA netto: 
……………………………… zł 

Kwota podatku VAT (……%): 
……………………………… zł 

CENA OFERTOWA brutto: 
……………………………… zł 

słownie: ………………………..………………………………………………………………………..………… złotych brutto 

Kryterium 2  Oferujemy Termin realizacji zamówienia: 
…………………… dni** 

Oferujemy następujący przenośny spektrometr XRF: 

producent …………………………..……….………………, model: …………………………………………*** 

 

** należy wpisać maksimum 56 dni. Jeżeli Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym termin realizacji zamówienia 

dłuższy niż 56 dni jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie 

wskaże żadnego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do porównania i oceny ofert najdłuższy 

przewidziany termin tj. 56 dni i taki termin zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę. 

*** wypełnić jeżeli dotyczy 
 

 

 

 

 

 

..............................................    …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
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CZĘŚĆ 4 

Kryterium 1 

CENA OFERTOWA netto: 
……………………………… zł 

Kwota podatku VAT (……%): 
……………………………… zł 

CENA OFERTOWA brutto: 
……………………………… zł 

słownie: ………………………..………………………………………………………………………..………… złotych brutto 

Kryterium 2  Oferujemy Termin realizacji zamówienia: 
…………………… dni** 

Oferujemy następujący cyfrowy mikroskop 3D: 

producent ……………………………….….……………….……, model: ………………………………… *** 

 

** należy wpisać maksimum 56 dni. Jeżeli Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym termin realizacji zamówienia 

dłuższy niż 56 dni jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie 

wskaże żadnego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do porównania i oceny ofert najdłuższy 

przewidziany termin tj. 56 dni i taki termin zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę. 

 

II. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

III. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. 

IV. Deklarujemy okres gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z SIWZ (zależnie od Części na 

jaką została złożona oferta). 

V. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, 

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

VI. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania i normy 

wymienione przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacji technicznej 

oferowanego sprzętu oraz Umowie. 

VII. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie***: 

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

VIII. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: ***: 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  

  

  
 

*** wypełnić jeżeli dotyczy 
 

 

 

 

..............................................    …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
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IX. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… nie 

mogą być udostępniane***. 
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności 
określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w ww. 
ustawie.      

X. Zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór 

mojej/naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

**niewłaściwe skreślić 
(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie 

zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 

XI. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub 

usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego:     

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

oraz Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: ………………………… zł 

Uwaga! Niniejszy punkt wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty 
prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca 
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT. 

XII. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione: 

dla Części 1: w formie: ………………………….………………, w kwocie: ………………………............... zł 

dla Części 2: w formie: ………………………….………………, w kwocie: ………………………............... zł 

dla Części 3: w formie: ………………………….………………, w kwocie: ………………………............... zł 

dla Części 4: w formie: ………………………….………………, w kwocie: ………………………............... zł 

XIII. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku 

wpłacenia wadium w pieniądzu. 

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

XIV. Wraz z Formularzem oferty składamy dokumenty wymienione w rozdz. V SIWZ, 

w szczególności: 

1. Aktualne Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

2. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy Wykonawcy). 

3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 
 

 

..............................................    …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 


