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Załącznik nr 5 do specyfikacji 

Wzór formularza ofertowego 

 
A.  Dane dotyczące Zamawiającego: 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach 

ul. Żytnia 26, 08-500 Ryki, 

NIP 716-000-17-56, REGON 000763420, 

nr telefonu +(48) 81 8651362, nr faksu +(48) 81 8651362 

Poczta elektroniczna [e-mail]: rzsw@wp.pl 

 
Znak sprawy: RZSW-240/1/20 
 

B. Dane Wykonawcy/Wykonawców. 

 

1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

NIP …………………………………..…….……..…………., REGON........................................................................... 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………… 

 numer faksu: ………………………………………………………………………………………………………… 

 numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

 e-mail: ………………………………........................................................................................................……… 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

 

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

 

C. Cena ofertowa: 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia 
publicznego którego celem jest „Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla 

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach” - Część I: Ciągnik rolniczy o mocy 100-

110 km z maszynami towarzyszącymi i wspomagającymi i Część II: Koparko-ładowarka 

kołowa o mocy 100-110 KM, realizowanego w ramach programu pn. Wsparcie inwestycji 
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w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 
katastrof w ramach operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej” oferuję/oferujemy wykonanie poszczególnych części zamówienia  
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową uwzględniającą 
wszystkie koszty związane z realizacją poszczególnych części  przedmiotu zamówienia 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: 
 
CZĘŚĆ I    zamówienia w kwocie łącznej: 
 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:…………………………………………… zł)  

brutto ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

 

w tym: 

Zadanie A  -  Ciągnik rolniczy o mocy 100-110 KM 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:…………………………………………… zł)  

brutto ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

Zadanie B  -  Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego udźwig 1600-1800 kg 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:…………………………………………… zł)  

brutto ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),   

Zadanie C  -  Kosiarka bijakowa tylno-boczna o szerokości roboczej 200-220 cm 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:…………………………………………… zł)  

brutto ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

Zadanie D  -  Łyżka kosząca do rowów szerokość robocza 200-220 cm 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:…………………………………………… zł)  

brutto ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

Zadanie E  -  Wykaszarka spalinowa o mocy 2-2,5 kW 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:…………………………………………… zł)  

brutto ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł), 

 

 

  

Podana w ofercie cena ofertowa brutto za realizację CZĘŚCI  I  przedmiotu 

zamówienia i jej poszczególnych ZADAŃ  jest stała przez cały okres 

obowiązywania umowy      z    zastrzeżeniem  paragrafu § 11 projektu umowy. 
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CZĘŚĆ II  zamówienia – Koparko-ładowarka kołowa o mocy 100-110 KM - w kwocie 

łącznej:  

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:…………………………………………… zł)  

brutto ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

Podana w ofercie cena ofertowa brutto za realizację CZĘŚCI II przedmiotu umowy  

jest stała przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem paragrafu § 11 

projektu umowy.      

D. Oświadczenia. 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam/y, że  

a/ - Oferujemy skrócenie terminu realizacji CZĘŚĆ I zamówienia o 

okres ………………. dni od wymaganego terminu realizacji określonego na 50 

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

         - Oferujemy skrócenie terminu realizacji CZĘŚĆ II zamówienia o 

okres ………………. dni od wymaganego terminu realizacji określonego na 50 

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

b/ udzielamy gwarancji na poszczególne Części Zamówienia z podziałem na 

Zadania od A do J w Części I zamówienia tj.  

 CZĘŚĆ I  -  A/ Ciągnik rolniczy …......................... miesięcy 

                   -  B/ Ładowacz czołowy do ciągnika  …………….. miesięcy 

                  -  C/  Kosiarka bijakowa tylno-boczna ………………. miesięcy 

                  -  D/  Łyżka kosząca do rowów  …………………… miesięcy 

                  -  E/  Wykaszarka spalinowa ………………….. miesięcy 

CZĘŚĆ  II – Koparko-ładowarka kołowa …………………….miesięcy  

c/ Oświadczamy i zobowiązujemy się, że czas reakcji serwisu autoryzowanego 

przez producenta maszyn rolniczych i budowlanych nie przekroczy 48 godz. 

od dnia zgłoszenia awarii. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w specyfikacji wraz z załącznikami i nie 

wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze specyfikacją i Projektem 

umowy.  

6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach 

od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie 

mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach 
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Oferty są jawne. 
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia 

łącznie 3 warunki: 

1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 

mająca wartość gospodarczą, 

2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.). 

 

E. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia. 
 

1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązuję się 

podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w 

wykonywaniu zadania  ze strony Wykonawcy są: 

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

nr telefonu ………………….……………………… e-mail: ………………………………………………… 

F.  Spis treści. 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ....... do nr ........ 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

1) .............................................................................................................................................................................. 

2) ..............................................................................................................................................................................  

3) ..............................................................................................................................................................................  

4) .............................................................................................................................................................................. 

5) .............................................................................................................................................................................. 

6) ….......................................................................................................................................................................... 

7) …........................................................................................................................................................................... 

8) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

13) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

14) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

15) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

…………………………………………… 

(podpis osób(-y) uprawnionej do  

składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) 

 


