
Załącznik nr 1 

 

 

 

SPW. 273.63.2021 

 

OFERTA 

 

                     Zamawiający: 

                                                                                              Powiat Wołomiński 

                                                                                              ul. Prądzyńskiego 3 

                                                                                         05-200 Wołomin 

 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego: wykonania kruszenia materiału betonowego w ilości 

ok. 2400Mg kruszarką szczękową z układem PRE-SCREEN (30% więcej odsiewa zera), 

wynajem kruszarki z młotem i nożycami do kruszenia ok. 380szt. płyt MON, wynajem 

przesiewacza recyklingowego do przesiewania ok. 2000Mg ziemi zmieszanej z gruzem i 

kruszywem na frakcje 0 do 15mm, 0 do 35mm oraz transportem maszyn. 

 

My niżej podpisani: ...................................................................................................................... 

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

działający w imieniu i na rzecz 

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

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

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

tel.: …………….. fax: ……………………. e-mail: ……………………………………… 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami 

SIWZ, 

za cenę brutto: ............................................................................................................ PLN, 

słownie.................................................................................................................................... 

w tym kwota podatku VAT wynosi .............................................................................. PLN. 

 

 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 30.09.2021 r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 

do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  



5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

a)  .................................................................................................................... .................., 

b)  .................................................................................................................... .................., 

7. Akceptujemy warunki płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

 

 

 

 

.................., dn. ...................................... 

 

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

(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPW. 273.63.2021                                                                                        Załącznik Nr 2 

 

 

 

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

        data 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

              nazwa oferenta 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

                     adres 

Oświadczenie 
 

Nawiązując  do ogłoszenia o udzielenie zamówienia na wykonanie 
 kruszenia  materiału betonowego w ilości ok. 2400Mg kruszarką szczękową z układem PRE-

SCREEN (30% więcej odsiewa zera), wynajem kruszarki z młotem i nożycami do kruszenia ok. 

380szt. płyt MON, wynajem przesiewacza recyklingowego do przesiewania ok. 2000Mg ziemi 

zmieszanej z gruzem i kruszywem na frakcje 0 do 15mm, 0 do 35mm oraz transportem maszyn. 

 Oświadczam, że nasza firma spełnia następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania 

zamówienia. 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
 

 


