
załącznik nr 3 do specyfikacji  

Druk OFERTA                                                       

 
............................................................                ........................ , dnia .............. 
Nazwa i adres firmy (wykonawcy):  
 

Województwo: .......................................... 

 

PESEL: ................................................. 
dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP 
 oraz wykonawców będących osobami fizycznymi 
 

NIP: .................................................... 

 

........................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
 

........................................................... 
adres e-mail wykonawcy 
 
 

OFERTA 

 

 

  Ochotnicza Straż Pożarna  

w Bystrzanowicach 

 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na średniego samochodu 

specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 

4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

 

 

 CENA  CAŁKOWITA NETTO: ....................................... zł 

 

 

 słownie: ......................................................................................................... 

 

 

 PODATEK VAT 23%: ................................................ zł 

 

 

 słownie: ......................................................................................................... 

 

 

 CENA  CAŁKOWITA BRUTTO: .................................... zł 

 

 

 słownie: ......................................................................................................... 

 

 

2. Oferujemy     ………..... - miesięczny okres gwarancji podstawowej 

 

 Oferujemy     ………..... - miesięczny okres gwarancji na zabudowę pożarniczą 

 

 Uwaga: 

 Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 24 miesiące. 



Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez 

zamawiającego jako 24 miesięczny okres gwarancji. 

 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 

przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

4. W załączeniu składamy szczegółowy opis oferowanego pojazdu potwierdzający, 

że odpowiada on wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

5. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE 

WYKONAWCY: 

*  Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

*  Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:         

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

* Niepotrzebne skreślić 

 

6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 

 

 Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone 

na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

i w punkcie 5.2. specyfikacji, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, dostarczyliśmy co najmniej jeden średni samochód specjalny pożarniczy, 

ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostek Straży 

Pożarnej i dostawy te zostały wykonane należycie. 

 

7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

 zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                  

w …................... 

 Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy 

wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                 

w …................... 

 Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy 

wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia. 

* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części 

zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

 

8. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym 

przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*. 

 



* Niepotrzebne skreślić. 

 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców     

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub 

spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie. 

 

9. Oświadczamy, że: 

 

 * nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego 

reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie 

poinformujemy o tym zamawiającego. 

* należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia) 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub 

spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

10. Podajemy adres strony internetowej, na której znajduje się odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dotyczący 

naszej firmy/firm występujących wspólnie:  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

13. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 

naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*  



 RODO - 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).  
*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 – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie 

 

 

 

 

.............................................. 
Podpisy osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 

 


