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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ         
 
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………….………. 
 
adres……………….…………………………………………………………………….. 
 
telefon/ fax………………………………………………………….……………….. 
 
 

O F E R T A     P R Z E T A R G O W A 
 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę zabawek do Zespołu Placówek 
Oświatowych w Wąchocku  
 
przedkładam ofertę na realizację przedmiotowego zadania, opracowaną zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ: 
 
Cena ofertowa: 
 
Cena netto ………………….…………zł  
 
Cena brutto ………………………….……………zł  
 
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
 
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie ze strony wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
Imię i nazwisko telefon, faks, e-mail 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………., dnia……………………..... 
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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OŚWIADCZENIA: 

OŚWIADCZENIE nr 1 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego: Dostawa zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku oświadczam, 
że: 
1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2)  posiadamy wiedzę i doświadczenie;  
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 
 
 
………………………………………………………., dnia……………………...  
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE nr 2 
(zgodnie z art. 24 ust. 1) 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego: Dostawa zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, 
oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie / reprezentowanej przeze mnie Firmy z w/w 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
………………………………………………………., dnia……………………...  
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
 

 
Załączniki do oferty: 
Oświadczenia, i dokumenty zgodnie z SIWZ. 
Oświadczamy, że nasza oferta składa się z …………………………. stron. 
 
 
 
 

………………………………………………………., dnia……………………..... 
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 


