
Załącznik numer 1 do SWZ 

Nazwa oferenta                                             ……..……………………..……dnia 

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

tel./fax./e-mail ...............................................................................   

NIP……………………. REGON.……………………………………. 

Osoba do kontaktu: …………………………………..., e-mail: ……………………. 

 

OFERTA 

 Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SWZ, zgodnie                     

z opisem przedmiotu zamówienia pn. „Zakup i dostawa nowych maszyn i urządzeń 

mechanicznych oraz 2 szt. używanych traktorków i 1 szt. używanego samochodu dostawczego 

służących do utrzymania czystości terenów zielonych”.  

1. Pojazd używany traktorek, rok produkcji od 1987 roku do roku 1992 roku 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

2. Pojazd używany traktorek, rok produkcji od 1985 roku do 1990 roku 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

 

3. Pojazd używany dostawczy, rok produkcji od 2005 do 2010 roku 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 



2. Pojazd nowy kosiarka bijakowa (mulczująca) klasy ciężkiej 2 szt. 

 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

 

4. Pojazd używany traktorek, rok produkcji od ………roku 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

 

5. Pojazd nowy koparka z pompą hydrauliczną + przesuw – 1 szt. 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

6.  Pojazd nowy piaskarka profesjonalna 300 L – 2 szt.  

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

 

 

 



7. Pojazd nowy pług do śniegu – 2 szt. 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

8. Pojazd nowy przyczepa – 2 szt. 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

9. Pojazd nowy rębak – 1 szt.  

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

10. Pojazd nowy zamiatarka z koszem – 2 szt. 

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

11. Pojazd nowy kosiarka spalinowa – 3 szt.  

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 



 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia 

 

12. Pojazd nowy kosa spalinowa 2 - suwowa – 3 szt.  

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia 
 

 

 

13. Pojazd nowy zagęszczarka – 1 szt.  

 

        za łączną cenę: 

NETTO:………………………………...zł (słownie:…………………………………………………………………..…………).                                     

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

BRUTTO:………………………………zł(słownie: ………………………………………………………………………..……) 

 

Udzielamy ………..…….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia 

 

 

3. Oferujemy realizację zamówienia w terminie:  

a) do 14 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferty. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią  Specyfikacji Warunków Zamówienia i  akceptujemy jej 

postanowienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą od otwarcia ofert do dnia  26.03.2021 r. 

6. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

7. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy powierzyć podwykonawcom  w 

części* (niepotrzebne skreślić) 

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

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  



7  

8  

9  

10  

11  

                                                                                                           

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

                   

                                                                                                    podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

  

Oświadczam, że wypełniłem 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.* 

 

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

                                                                                                                      podpis osoby upoważnionej 

* 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 sk łada 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


