
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ 

Zamówienie Publiczne Nr NP-ZPS-15/2022 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przedmiot oferty:   
Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą dla Wód 
Miejskich Stargard Sp. z o.o.      
 
Zamawiający: Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. 

Wykonawca  

(nazwa):.......................................................................................................................................
.............. 

adres: ul................................................................ nr......./......  
miejscowość:........................................................................  

kod:....... -............;  powiat:................................................; 
województwo:.............................................................................. 

tel. (.....)......................; faks (.....).........................; NIP:..............................................; 
REGON:................................................ 

http:// www............................................................; 
email:....................................................................................................... 

 
Oferowana przez nas cena za dostawę (leasing operacyjny) fabrycznie nowego ciągnika 
rolniczego wraz z przyczepą dla   Wód Miejskich Stargard  Sp. z o.o. (SWZ NP-ZPS-15/2022), 
wynosi:  
 

Pozycja Element wyceny Cena netto 
 /PLN/ 

Podatek VAT 
23 % /PLN/ 

Cena brutto 
/PLN/ 

CIĄGNIK ROLNICZY WRAZ Z PRZYCZEPĄ 

1. Czynsz inicjalny ( opłata wstępna) 
10 % łącznej ceny netto 

   

 

2. 

Suma 60 miesięcznych, równych, rat 
leasingowych, (suma opłat odpowiada 
minimum wartości początkowej 
przedmiotu leasingu) 

 

 

  

  

3. Wartość resztowa: 10% łącznej ceny 
netto 

   

4. RAZEM (1+2+3)    

 

1. Łączna wartość oferty netto   ........................ zł słownie: 

……………………………………...…………………… 



 

2. Podatek VAT: .…………………….....zł słownie: 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Łączna wartość oferty brutto  ................. zł słownie: ………………..…………………………… 

 
 
Oświadczamy, że:    
 

1. Zapoznaliśmy się z treścią  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i 

zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania . 

2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

3. Zamówienie zrealizujemy sami, tj. bez udziału podwykonawców */ przy udziale 

podwykonawców* 

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

(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….……… 

(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 
 

4. Podmiot, który reprezentujemy jest małym*/średnim* przedsiębiorstwem zgodnie z art. 7 

ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).   

5. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

powołujemy się, na zasoby podwykonawców/ podmiotu trzeciego wskazanych poniżej:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………...* 

(nazwa (firma) podwykonawcy/podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...* 

(nazwa (firma) podwykonawcy/podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca) 

 
 
*  - niepotrzebne skreślić  
 



6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie 

ubiegających                                       się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: 

 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 
 
7. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr …. do  nr … stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji                                i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  
 
Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :………………….…..……………………………………………… 
...……………………………..……………………………………………………………………………………... 
 
8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru Naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z 

niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

9. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……..… stronach. 

11. Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………. 

    
Numer tel.: ……………………….......…………….. 
Numer faks: ………………………………………… 
Adres e-mail: ……………………………………….. 
 
Inne załączniki*:  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................... 
 
*  - niepotrzebne skreślić  
 

 

 



 


