
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty  
Do SIWZ UKS1891/DO/2411/79/08/2/900 
 
 

OFERTA 
 

Na: Zakup i dostawę upominków świątecznych dla pracowników ich dzieci oraz 
emerytów Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 
 
Nr sprawy: UKS1891/DO/2411/79/08 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów 
ul. Geodetów 1 

 
2. WYKONAWCA: 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
3) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
4) oferowane przeze mnie towary wchodzące w skład paczek posiadają minimum trzy 

miesięczny okres przydatności do spożycia, 
5) zobowiązuję się do dostarczenia paczek do poszczególnych pomieszczeń biurowych w 

Rzeszowie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Jaśle w uzgodnionym terminie, 
6) cena brutto mojej (naszej) oferty w zadaniu nr 1 wynosi: ............................ PLN 

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

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od potrzeb. 



7) cena brutto mojej (naszej) oferty w zadaniu nr 2 wynosi: ............................ PLN 
(słownie: ................... PLN), 

8) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z 
postanowieniami SIWZ  

9) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni 
10) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 
11) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, 

12) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia2,  

13)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

5. Jednocześnie do niniejszej oferty załączam(my) następujące załączniki: 

1) ........... 
2) ........... 
3) ........... 
4) ........... 
5) .......... 

 
 
 
 
6. PODPIS(Y): 
 
 

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  


