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strona
z ogólnej liczby

stron

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
Przedmiot oferty :
DOSTAWA ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM W FORMIE
LEASINGU OPERACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNALNEGO
SP. Z O.O. W RACIBORZU
Zamawiający :
Przedsiębiorstwo Komunalne
47-400 RACIBÓRZ, UL. Adamczyka 10.
Wykonawca :
( nazwa , dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
tel.

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

fax. ...............................................................

REGON .................................................

NIP .................................................................

www. ......................................................

e-mail :...................................................................

1.

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, składamy ofertę na
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.

Pozycja

1.

2.

1.

Opłata wstępna

2.

Suma 59-ciu równych
rat leasingowych

3.

Wartość wykupu

CENA NETTO

WARTOŚĆ
VAT

3.

4.

CENA
BRUTTO
3. + 4.
5.

Razem:
Razem cena oferty brutto (poz.5) słownie:
.................................................................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby

stron

(pieczęć Wykonawcy)

Leasing operacyjny z opcją wykupu dotyczy zamiatarki chodnikowej wraz z wyposażeniem
na następujący pojazd:
- marka ...............................................................................................
- typ/model ........................................................................................
z następującym osprzętem i wyposażeniem:
...................................... ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Czas naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem
nie przekroczy ....................... dni.
3. Na zamiatarkę chodnikową zostaje udzielona gwarancja ....................... miesięcy.
4. Silnik zamiatarki spełnia normy czystości spalin EURO.......
5. Dostawa zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem nastąpi w terminie do.......................r.
6. Realizacja płatności leasingowych nastąpi w terminie: od 01.03.2017 r. do 28.02.2022 r.
7. Akceptujemy formę i terminy płatności określone w § ..... wzoru umowy.
8. Zamówienie zrealizujemy:
sami*/przy udziale Podwykonawców*
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...............................................................
(zakres powierzonych usług)
9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązujemy się, że czynności związane z dostawą
zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem, oraz obsługa leasingu będą zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. z poz. 1502 z późn. zm).
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10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
......................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)
11. Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach od ...... do ........ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Osoba do kontaktów z Zamawiającym:
..............................................................................................................................................
13. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
14. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
15. Niniejszą ofertę składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(wymienić wszystkie wymagane dokumenty)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Upełnomocnieni przedstawiciele
Wykonawcy
.......................................................
(podpis, pieczęć)
Data................................................
* niepotrzebne skreślić

