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Znak sprawy UZ 441-14/13-14/mm 
Złącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na dostawę samochodu terenowego typu Pickup 
wraz z akcesoriami. 
                                                               

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 
 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA WYKONAWCY  MIEJSCOWOŚĆ, DATA 
 

 
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego przez Świętokrzyski Park Narodowy na „Dostawę 

samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami ”  (zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia) nasza Firma: 

Nazwa  
Adres  
Telefon  
Faks  
e-mail  
REGON  
NIP  
 
Oferuje wykonanie dostawy samochodu specjalistycznego, o parametrach technicznych 

zgodnych z SIWZ tj: 

Marka samochodu: …………………………………………………………………………… 

Model samochodu : …………………………………………………………………………… 

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………… 

Opis wyposażenia w odniesieniu do pkt. 3 SIWZ z podaniem parametrów technicznych, 

marek, modeli : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

za cenę brutto: ................................................. zł. 

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego  mieszczącej się w Bodzentynie przy  

ul. Suchedniowskiej 4, w terminie do dnia 15 lipca 2014 r. 

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty jakie w przypadku 

naszej oferty ponosi Zamawiający. 

Akceptujemy warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc 

od dnia otwarcia ofert. 

Oświadczamy, że zamierzamy /nie zamierzamy *powierzyć podwykonawcom 

następujące  części 

zamówienia:……………………………………………………………………………………

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

*niepotrzebne skreślić, wskazać części zamówienia, które wykona podwykonawca w przypadku powierzenia ich wykonania przez 

Wykonawcę   

W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie 

z jej brzmieniem jak w załączniku nr  2 do SIWZ - w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

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

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

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

od nr.........do nr..........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom niniejszego postępowania. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA , PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 

 


