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

ZAŁĄCZNIK NR 0 

Formularz ofertowy_poprawiony 

Do  

Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 

ul. Sabinowska 62/64,  

42-200 Częstochowa  

 

OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr WT.2370.6.2019 na dostawę koszul wyjściowych i służbowych do 

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie. 

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

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

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

NIP …………………………………REGON …………………….….………….……………. 

      Nr telefonu …………………………………. Nr faksu …………………..……………….. 

Adres e-mail ………………………………….. 

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub nr wpisu do CEiIDG………….…………. 

 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze siwz oraz zawartym w niej szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia, za kwotę: 
L.p. 

Przedmiot zamówienia 
Ilość  

Cena 

jednostkow

a netto 

Wartość 
netto 
(1)*(2) 

Wartość 
VAT 

23%  

Wartość brutto 

 

(3) + (4) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Koszula męska wyjściowa PSP z 

długim rękawem  
210 szt.     

2. Koszula męska służbowa PSP z 

długim rękawem  
226 szt.     

3. Koszula męska wyjściowa PSP z 

krótkim rękawem 
100 szt.     

4. Koszula męska służbowa PSP z 

krótkim rękawem i kołnierzem ze 

stójką 
98 szt. 

    

5. Koszula męska służbowa PSP z 

krótkim rękawem i kołnierzem 

typu V (typ słowacki) 
92 szt. 

    

6. Koszula damska wyjściowa PSP z 

krótkim rękawem 
4 szt.     

7. Koszula damska służbowa PSP z 

krótkim rękawem i kołnierzem ze 

stójką 
4 szt. 

    

8. Koszula damska służbowa PSP z 

krótkim rękawem i kołnierzem 

typu V (słowacki) 
4 szt. 

    

SUMA    

 

 

 

 

 
pieczęć firmowa Wykonawcy 
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Wartość całkowita zamówienia: 
Wartość netto: (słownie:………………………………………………………..………….) 

Wysokość podatku VAT (słownie:……………………………………………………..….) 

Wartość brutto: (słownie:……………………………………………………………….….) 

Na dostarczony towar udzielamy …….. miesiące/y gwarancji – kryterium oceniane    

(minimum okres  24 miesiące, maksymalny punktowany 36 miesiące).  

Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie: …… dni od otrzymania 

rozmiarów (maksymalnie  21 dni kalendarzowych). 
 

2. Na dostarczony towar udzielamy 24 miesiące rękojmi. 

3. Oferowany do sprzedaży towar Zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie własnym 

środkiem transportu. 

4. Akceptujemy termin płatności wskazany przez Zamawiającą – 30 dni od dnia dostarczenia 

przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i doręczenia prawidłowo 

sporządzonego dokumentu rozliczeniowego. 

5. Oświadczamy, iż oferowany do sprzedaży towar jest dobrej jakości i zapewniamy,  

że spełnia on wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

nr WT.2370.6.2019 oraz złożonej ofercie. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz właściwego wykonania 

zamówienia. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy: 

Mikro przedsiębiorstwem* 

Małym przedsiębiorstwem* 

Średnim przedsiębiorstwem* 

Dużym przedsiębiorstwem*1 

*niepotrzebne skreślić 
8. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: 1.000,00 zł zostało wniesione w dniu  …/…/2019r. 

w formie ........................................................................ 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SIWZ tj. 30 dni 

10. Oświadczamy, iż zamówienie, na które składamy ofertę zamierzamy zrealizować: 
 

 samodzielnie, bez udziału podwykonawców*; 

 z udziałem następujących podwykonawców*: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

     Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy (należy podać 
również wartość lub procentową część zamówienia powierzoną podwykonawcy)*: 

a) ……………………………………………. 

b) ……………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 

                                                 
1 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
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11. Oświadczamy, iż posiadamy środki finansowe wystarczające do realizacji zamówienia 

bez uwzględniania zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. 
12. Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wykonaliśmy wszystkie zamówienia z należytą starannością. 
13. Oświadczamy, że w stosunku do Naszej firmy nie wszczęto postępowania 

upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości. 

14. Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającej niezwłocznie dostarczyć 
odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej  

w naszej ofercie. 

15. Oświadczamy, że zamieszczony w SIWZ projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającą. 
16. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed 

podpisaniem umowy wpłacić kwotę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

………………………………..………….. na zasadach określonych w SIWZ  

17. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą / osobami 

reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy będą:  
 

 

18. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Nr 

załącznika 
Opis załącznika (tytuł/nazwa/co zawiera),  Nr strony od-

do 

   

   

   

   

   

   

 


