
Załącznik nr 2  SIWZ
(wzór oferty)

 (pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Hrubieszowie 
Górna 17
22-500 Hrubieszów

Nazwa wykonawcy: ......................................................................................................

Siedziba wykonawcy:....................................................................................................

Nr tel i fax wykonawcy: ...............................................................................................

REGON wykonawcy:....................................................................................................

NIP wykonawcy: ...........................................................................................................

Osoba do kontaktu z zamawiającym:………………………………………………..

Nr tel…………………………… e-
mail…………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę fabrycznie nowego 
samochodu typu minibus – 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii  Zajęciowej  w Hrubieszowie”, (nr postępowania: 
…………………………………., oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:
1. Dostawa jednego fabrycznie nowego nieużywanego samochodu typu minibus 
wyprodukowanego w roku 2014, zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ – 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

      
• Cena (koszt) brutto .............................. PLN 

(słownie: ...............................................................................................................
.............).

• W tym podatek VAT w wysokości .................... PLN / .................. %

• Typ i marka samochodu: ......................................................................................
• Rodzaj i pojemność silnika: .................................................................................
• Inne informacje dotyczące samochodu:



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

2. Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  otrzymanie  od  zamawiającego  niezbędnych 
informacji do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  tj.  przez  30  dni  od  upływu terminu 
składania ofert.

4. Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia 
dotyczące treści  umowy zostały przez  nas  zaakceptowane i  zobowiązujemy się,  w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych 
w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Zobowiązujemy  się  wykonać  zamówienie  w  terminie  określonym  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Do niniejszej  oferty załączamy:  dokumenty wymagane od oferenta wyszczególnione w 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  tj.:  (należy  sporządzić  wykaz 
załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

1) ................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................

4) ……………………………….……………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)


	OFERTA

