
 
 

 Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

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

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

                  (nazwa i adres Wykonawcy)  

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

                                                                                                                                         (miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTY 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego składamy przedmiotową ofertę na:  

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej 

Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. 

samochód ciężki  z napędem 6x6 

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę całkowitą: 

A. 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4 

CENA OFERTOWA 

BRUTTO1 szt. 

samochód szybkiej 

interwencji z 

napędem 4x4 

........................................................................................................... złotych  

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

VAT 
........................................................................................................... złotych  

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

CENA OFERTOWA 

NETTO  

1 szt. samochód 

szybkiej interwencji z 

napędem 4x4 

........................................................................................................... złotych  

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

 

 

 

 



 
 

 

B. 1 szt. samochód ciężki  z napędem 6x6 

CENA OFERTOWA 

BRUTTO 

 1 szt. samochód 

ciężki  z napędem 6x6 

........................................................................................................... złotych  

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

VAT 
........................................................................................................... złotych  

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

CENA OFERTOWA 

NETTO  

1 szt. samochód 

ciężki  z napędem 6x6 

........................................................................................................... złotych  

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

 

 

Cena za Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 

Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 

4x4, 1 szt. samochód ciężki  z napędem 6x6 ( A+B):  

 

CENA OFERTOWA 

BRUTTO 

 
........................................................................................................... złotych  

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

VAT 
........................................................................................................... złotych  

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

CENA OFERTOWA 

NETTO  

 

........................................................................................................... złotych  

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

 

 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty poniesione dla realizacji zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że wykonam/y niniejsze zamówienie w terminie …............    miesięcy. 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 
 

 
4. Wadium w kwocie 150 000,00 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostało uiszczone                
w dniu ............................ w formie .......................................................................... Dokument 
wniesienia wadium w załączeniu. 
 
 

5. Do oferty dołączamy następujące załączniki: 

1) Załącznik nr I Wymagania techniczno-operacyjne lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z 

wysięgnikiem 4 x 4  

2) Załącznik I Wymagania techniczno-operacyjne lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z 

wysięgnikiem 6 x 6 

3) …………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 


