
 

 

(pieczęć firmy)                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ 

.................................... 
miejscowość, data 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Wykonawca: 

 

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................... 

Reprezentowany przez (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji): …………………………... 

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

Adres firmy ....................................................................................... 

Nr tel /fax ......................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej ............................................................. 

Nr NIP .............................................................................................. 

Nr REGON ....................................................................................... 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Nadleśnictwa Skrwilno o przetargu nieograniczonym na 

zadanie pn.: ,,Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn 

leśnych typu harwester i forwarder (III tura)” oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ z załącznikami wg. poniższych warunków: 

Cena oferty została wyliczona zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym (należy 

wypełnić dla części, na którą wykonawca składa ofertę):  
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Część zamówienia nr 1 ,,Naprawa i serwis maszyn leśnych” 

Lp. 
Orientac

yjna 
ilość rbg 

Stawka za 
1rbg netto 

(zł) 

Wartość robocizny 
netto (zł) 

VAT (zł) 
Wartość robocizny 

brutto (zł) 

1 2 3 4 5 6 

1 370     

Lp. 
Cena 

netto za 
1 km 

Ilość km od 
siedziby 

Wykonawcy 
do siedziby 
Nadleśnictw

a (w dwie 
strony 

Orientacyjna 
liczba 

dojazdów 

Wartość 
netto za 
dojazd 

(zł) 

VAT (zł) 
Wartość brutto za 

dojazd (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
 

  24      

Razem cena brutto = wartość robocizny brutto + 
wartość za dojazd brutto 

 

KRYTERIUM ,,Czas przystąpienia do naprawy”  
WAGA 40 %  

UWAGA: Należy podkreślić jeden wybrany 
przez Wykonawcę – czas przystąpienia do 

naprawy 
 

Wykonawca oferuje: 
 

- przystąpienie do naprawy nie później 
niż do 24 godz. od zgłoszenia  

 
- przystąpienie do naprawy nie później 

niż do 48 godz. od zgłoszenia  
 

- przystąpienie do naprawy w nie 
później niż do 72 godz. od zgłoszenia  
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Część nr zamówienia nr 2: ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych” 

 

Lp. 
Wartość netto 

materiałów ekspl. i 
części zamiennych 

VAT (zł) 
Orientacyjna wartość materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych 

1 2 3 4 

1 129 500 zł 29 785 zł 159 285 zł  

Wartość narzutu = kol. 4 x narzut podany 
przez Wykonawcę 

 

Razem cena brutto = orientacyjna wartość 
materiałów eksploatacyjnych i części 

zamiennych + wartość narzutu 
 

KRYTERIUM ,,Narzut na części zamienne” 
WAGA 20 % 

 
 (przedział narzutu od 0% do 20%) 

 

Narzut na części zamienne i materiały eksploatacyjne, 
które będą wykorzystywane do wykonania prac 

naprawczych maszyn typu harwester i forwarder - 
…….. % w stosunku do ceny zakupu części przez 

Wykonawcę. 
 

KRYTERIUM ,,Termin dostawy części”  
WAGA 20% 

 
 

UWAGA: Należy podkreślić jeden wybrany przez 
Wykonawcę – termin dostawy części 

 
 Wykonawca oferuje: 

 
- dostawa części nie później niż do  1 dnia roboczego  

od zgłoszenia    - 20 pkt 
- dostawa części nie później niż do  2 dni roboczych  

od zgłoszenia      - 15 pkt 
- dostawa części nie później niż do  3 dni roboczych  

od zgłoszenia      - 10 pkt 
- dostawa części nie później niż do  4 dni roboczych  

od zgłoszenia      - 5 pkt 
- dostawa części nie później niż do  5 dni roboczych  

od zgłoszenia      - 0 pkt 
 

 

 

 
Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w niej zawarte; 

 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia; 

 uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ; 

 załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 udzielimy minimum 6 m-cy rękojmi na wykonywane usługi, części i materiały. W 
przypadku, gdy producent na części zamienne udzieli odrębnej dłuższej 
gwarancji wówczas przekażemy Zamawiającemu kartę gwarancyjną. 
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następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
zostało załączone do naszej oferty. 

 Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług.  
Rodzaj dostaw/usług których świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług : ___________________________________ 
Wartość ww. dostaw/usług bez kwoty podatku wynosi: 
___________________________________________ PLN. 
 

Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie 
zobowiązań umowy jest/są: 
.......................................................................................................................................... 

1.tel. kontaktowy .............................................................,  
2.faks: ............................................................................., 

Wykaz elementów części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom: 

Lp. 
Elementy zamówienia których wykonanie Wykonawca 
powierzy Podwykonawcom wraz z wyszczególnieniem firm 
Podwykonawców 

  

 
Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP: 
________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ . 
 
Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).  
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Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 
 
 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 

 
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym 
  


