
                             Załącznik nr 1 do SIWZ 

    

 

( pieczęć Wykonawcy)                        

                                 

..........................dnia………………… 

OFERTA 

Zamawiający: 

Znak sprawy: LIFE08 NAT/PL/000510 

Nazwa: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

Adres: ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża 

Adres korespondencyjny: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok  

Numer tel./fax: 085 6642255 

Strona internetowa: www.ptop.org.pl 

E-mail: sekretariat@ptop.org.pl 

 

Oferent: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………...…

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

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

Siedziba………………………………………………………………………………………………

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

NIP……………………………………………………………............................................... 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony na: 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego: traktor, koła 

bliźniacze, kosiarka bębnowa, kosiarka bijakowa, przetrząsacz, zgrabiarka, 

prasa belująca, ładowacz czołowy z osprzętem, przyczepa. 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oferujemy za realizację przedmiotu zamówienia cenę: 

 

 

............................................................................................................................................... zł brutto 

(słownie................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................zł) 

 

w tym: 

 

a) traktor …………………………………………………. cena brutto:……………….................. 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

b) kosiarka bębnowa ………..………………………..…..cena brutto:………………................... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

c) przetrząsacz …………………………………………... cena brutto:…………………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 
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d) zgrabiarka …………………………………………….. cena brutto:………………................... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

e) prasa belująca ……………………………………… ... cena brutto:………………................... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

f) kosiarka bijakowa …………………………………..... cena brutto:……………….................... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

g) ładowacz czołowy ………………………. z osprzętem w postaci chwytaka do bel, łyżki do 

materiałów sypkich oraz wideł do bel cena brutto:……………….................................................... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

h) przyczepa ……….…………………………………….. cena brutto:…………………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

i) koła bliźniacze tylne i przednie do ciągnika cena brutto:……………………………………….. 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym 

ze wzorem umowy i załącznikami) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w 

niej zawarte. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na … stronach kolejno ponumerowanych od …..... 

do  ……. 

7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …......... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

 

               

 

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

  (Podpis i pieczątka Oferenta) 

Miejscowość, data  ..................................... 


