
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

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

  Miejscowość         Data 

   

 

 

Zakłady Produkcyjne B-D S.A.  

Ul. 11 Listopada 2/4,  

42-400 Zawiercie 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Ja,………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

PEŁNA 

NAZWA 

 

ADRES  

 

REGON  

 

NIP  

 

NR TELEFONU  

 

ADRES E-MAIL  

 

NAZWA 

BANKU 

 

 

NR KONTA  

 

 
Przystępując do postępowania przetargowego na dostawy materiałów opakowaniowych dla 

Wytwórni Wód „Jura Skałka”.  

 

1. Składamy ofertę na dostawy materiału(ów) określonego(nych) przez nas w formularzu 

cenowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w w/w formularzu. 

Oferowana(e) cena(y) podana(e) w formularzu cenowym ustalona(e) została(y) przy 

uwzględnieniu zasad podanych w Rozdziale IV "Istotnych warunków zamówienia". 

2.  Oświadczamy, że oferowany(e) materiał(y) określony(e) zgodnie z ust. 1 jest(są) 

nowy(e).  

3.  Zobowiązujemy się wykonać dostawy oferowanego(nych) materiału(ów) w okresie 

od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy zgodnie z zamówieniami, po 



cenie(nach) nie wyższej(ych) od oferowanej(nych), zawartej(tych) w formularzu 

cenowym.  

4.  Zobowiązujemy się do wykonania każdego zamówienia w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 

5.  Oferujemy następujące warunki płatności:  

a) Termin płatności: 60 dni kalendarzowych po dacie otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.  

b)  Forma płatności: przelew bankowy.  

6.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w "Istotnych 

warunkach zamówienia", czyli przez okres 60 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 

upływu składania ofert. 

7.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z "Istotnymi warunkami zamówienia" i uznajemy 

się za związanych określonymi w nich postanowieniami.  

8. Oświadczamy, że zawarty w „ Istotnych warunkach zamówienia” projekt umowy, 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9.  W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:  

 

Nazwisko i Imię: Niedzielski  Piotr  

Tel. Służbowy : 509 842 413  

Stanowisko: Dyrektor ds. Logistyki i Marketingu 

 

10. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane zgodnie z punktem IX w” Istotnych 

Warunkach Zamówienia”: 

a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

b) Załącznik nr 2 Formularz cenowy 

c) Załącznik nr 3 Ankieta samooceny dostawcy 

d) Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków ogólnych  

e) Wymagane są specyfikacje, atesty, badania, materiałów i surowców użytych do 

produkcji oferowanych materiałów. 

f) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej 

g) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat i składek na 

ubezpieczenie społeczne  

h) Wykaz dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w ciągu 

ostatnich 3 lat wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie tych dostaw z 

należytą starannością 

 

 

 

 

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

    Miejscowość                               Data 

 

 

 

            …….………………………………………… 
PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS OFERENTA 

(osób upoważnionych do reprezentowania firmy) 

 


