
 
 

 
 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
CRiS. 271.1.2018                  

Pełna nazwa Wykonawcy: 

………………………………………………………………………. 

Adres siedziby Wykonawcy: 

Kod: ……………………………………………………………… 

Ulica:................................................................ 

Miejscowość:………………………………………………… 

Województwo: …………………………………………….. 

Nr telefonu: 

…………………………………………………………………….. 

Nr faksu: 

…………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku 

ul. Królowej Bony 4 

35-800 Sanok 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym kompleksową dostawę 

profesjonalnej chemii basenowej do sześciu pływalni objętych porozumieniem  

o współpracy 

Wykonawca: 

 

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

 

składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.  

1. Oferuję/ oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na następujących warunkach:  
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ŁĄCZNIE za zadania od I do VI: 

 

Cena brutto 

(PLN):………………………………………………………………………………………………….… 

(słownie  

(PLN):........................................................................................................................................ 

 

W tym:  

Zadanie I: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do MOSiR Sanok. 

Cena brutto (PLN): ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

Zadanie II: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do Sport Lesko Sp. z o.o. 

Cena brutto (PLN): ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

Zadanie III: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie 

Cena brutto (PLN): ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

Zadanie IV: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do MOSiR w Brzozowie 

Cena brutto (PLN): ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

Zadanie V: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do Zespołu Basenów „Delfin” w Ustrzykach 

Dolnych 

Cena brutto (PLN): ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

 

Zadanie VI: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do MOSiR w Jaśle  

Cena brutto (PLN): ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

 

2. Termin dostawy licząc od dnia zgłoszenia:   

 Do 3 dni; 

 Do 5 dni; 

 Do 7 dni; 
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3. Termin płatności faktury:  

 Do 14 dni; 

 Do 21 dni; 

 Do 30 dni; 

 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2019r. – 31.12.2019r. 
 
 

5. Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców* 
(niepotrzebne skreślić): 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA 
PODWYKONAWCY 

  

  

 

Oświadczenie: 
1. Oświadczam/ my, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oświadczam/ my, że oferowany przez Wykonawcę asortyment spełnia wszystkie 

wymagania i warunki określone w SIWZ.  
3. Oświadczam/my, że akceptujemy szczegółowe warunki zamówienia określone w SIWZ. 
4. Uważam/my się za związanych ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert 

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na warunkach określonych w SIWZ. 

5. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiam/my w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w SIWZ. 

6. Oświadczam/ my że wykonam/ my przedmiot zamówienia w terminie określonym 
w niniejszej ofercie.  

7. Oświadczamy, że zaoferowane, preparaty posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu na 
rynku polskim. 

8. Wadium w kwocie ……………………………….. PLN zostało wniesione w dniu 

.................................... 2018 r. w formie ............................................... (potwierdzenie 

wniesienia w załączeniu). Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto 

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

9. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.1 
 

10. Oświadczam/my, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są 
w następujących dokumentach2: ………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
1 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 składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
2 * Art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy. 
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Załączniki: 

Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 

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

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

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

……………………(miejscowość), dnia ……………… 

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

(podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

                                                                                                                                                                                     
 


