Zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr 001/2016
...........................................................
(miejscowość i data)
WYKONAWCA (PIECZĄTKA)
..........................................................................
..........................................................................
(nazwa i adres siedziby wykonawcy)
........................................................................
(telefon, fax )
…………………………………………………
(adres e-mail)
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 001/2016, przekładam/przekładamy niniejszą ofertę.
1. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki wskazane w Szczegółowej specyfikacji
przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że będę związany ofertą w okresie 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
3. Wykonawca posiada potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
4. Wykonawca przedkłada oraz wskazuje poniżej referencje, z których wynika, że w ciągu ostatnich
24 miesięcy dostarczył co najmniej trzech maszyn odpowiadających cechami Przedmiotu
zamówienia:
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie dostarczyć Przedmiot zamówienia w trzech transzach, tj.:
a) pierwsza koparka (Przedmiot zamówienia) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu,
b) druga koparka (Przedmiot zamówienia) w terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku,
c) trzecia koparka (Przedmiot zamówienia) w terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku.
6. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres ………………………. lat.
7. Wykonawca oferuje za wykonanie Przedmiotu zamówienia cenę brutto:
Łącznie:
……………………………………………………………………………..…..
słownie:

………………………………………………………………………………….

8. Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie: od dnia przypadającego w 7 dniu od dnia
zawarcia umowy z Wykonawcą przetargu do dnia 15 grudnia 2016 roku.
9. W przypadku przyznania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie
wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.
11. Wykonawca oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za
składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu
karnego).
12. Wykonawca oświadcza, iż został zaznajomiony z faktem, że pod uwagę będą brane wyłącznie
oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i zawierające

wycenę wszystkich pozycji załączników do formularza ofertowego. Każdy wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę.
13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu
uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
14. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że oferty przysłane po terminie nie będą
rozpatrywane.
15. Oświadczam/y, że zamówienie wykonam/y samodzielnie
15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
…………………………………
1. Osoby do kontaktów:
Imię, nazwisko, mail, tel.
16. Do Formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
17. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… ponumerowanych kolejno stronach.

.............., dn. ............... 2016 r.

………………………………………………
…
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub
osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

