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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

............................., dnia ........................ 

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

                pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

na: 

Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków 
higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

„Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o.  
w Czarnówku 

 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dziale III Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za: 

Część I: 

wartość netto (bez podatku VAT):    ............................................ 

plus podatek VAT w wysokości   ............................................ 

co stanowi cenę brutto     ............................................ 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

 

Część II: 

wartość netto (bez podatku VAT):    ............................................ 

plus podatek VAT w wysokości   ............................................ 

co stanowi cenę brutto     ............................................ 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

 

Część III: 

wartość netto (bez podatku VAT):    ............................................ 

plus podatek VAT w wysokości   ............................................ 

co stanowi cenę brutto     ............................................ 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

      

Termin zakończenia  realizacji zadania – 31.12.2015r. 
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Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do 

jej treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego/ną określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania.  

 

Oświadczam, że niniejszą ofertą jestem związany/a przez 30 dni. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 6 

do SIWZ. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Ofertę niniejszą składam na …… kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................................................. 

6. .................................................................................................................................................. 

7. .................................................................................................................................................. 

8. .................................................................................................................................................. 

 
Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

 

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

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

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

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

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


