
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWIK/Z/1/2012
 

                                                     
Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU

 
na zadanie p.n.

 
„Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia

sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów”
 
 
Zamawiający: Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o. o.

 Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów
 
Wykonawca:  .........................................................................................................................
 
                    ..........................................................................................................................

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

netto: ………............................... PLN, brutto: ………............................... PLN, w tym
podatek VAT wg stawki ….%; w kwocie ……………………….…… PLN 
w tym, koszt wykonania podwozia samochodu wynosi: 

netto: ………............................... PLN, brutto: ………............................... PLN, w tym podatek
VAT wg stawki ….%;  w kwocie ……………………….…… PLN 
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z
obowiązującymi przepisami.

2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na następujące
okresy:

a) podwozie: ............. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

b) zabudowa: ............. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Oferujemy ………….. miesięcy okresu bezpłatnej obsługi serwisowej zabudowy licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.

4.      Przedmiot zamówienia wykonamy nie później niż do dnia ………………….. .

5. Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej
w Regulaminie Przetargu, w formie ……….…… …………………………………………… .

6. Ponadto oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń

b) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Regulaminu
Przetargu, wyjaśnieniami do Regulaminu Przetargu oraz jego modyfikacjami,

c) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

b) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia
oferty i do wykonania zamówienia;

c) wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część Regulaminu Przetargu został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do
podpisania umowy w takim brzmieniu - z uwzględnieniem warunków naszej oferty określonych
w pkt. 1 - 5 powyżej - w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego;

 
 



 
Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)
1. ...........................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
 

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

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
....................................................
        (miejscowość, data)

 


