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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: ZSB-261-2/2018

(pieczęć wykonawcy)

........................................................
(miejscowość, data)

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich
w Bielicach, 88-330 Gębice
NIP 557-12-77-884
OFERTA
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
pełna nazwa wykonawcy
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
dokładny adres wykonawcy / województwo

Działalność

gospodarcza

…………..………………

prowadzona

jest

na

podstawie

wpisu

prowadzonego

….......................................................................................................,

przez
pod

ewidencyjnym…………………………………………………..…………………..
REGON ………………………………………………………………..
NIP ………………………………………………………………….….
e-mail: …………………………………………………………...…….
numer kierunkowy: ……………………………………….....……….
Tel. ……………………………………………………………………..
Fax. …………………………………………………………………….

do

numerem
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Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania
zamówienia publicznego na „Przedmiotem zamówienia jest dostawa tokarki dla zawodu technik
pojazdów samochodowych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
Nr sprawy: ZSB-261-2/2018
Oferujemy realizację zamówienia w zakresie:
1 sztuki obrabiarka do metalu (tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z
wyposażeniem)
Cena: ......................................... złotych brutto,
(słownie:...........................................................................................................................)
netto: ……………………………… zł *)
% VAT ………………..
Termin wykonania zamówienia do: ………………………………*)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
wraz z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany,
nieregenerowany, w kategorii I.
3. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w WTT.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem
wykonawcy, na jego koszt i ryzyko oraz odpowiednio przygotowany i zabezpieczony
przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem się ładunku,
uszkodzeniem, zawilgoceniem itp.
5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia będzie opakowany i zakonserwowany metodą, zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów technicznoeksploatacyjnych podczas transportu oraz przechowywania w warunkach magazynowych.
6. Oświadczamy, że w ramach zaoferowanej ceny zobowiązujemy się do rozładunku
dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez odbiorcę.
7. Oświadczamy, że w razie stwierdzenia wad, dostarczenia wyposażenia warsztatowego
złej jakości, bądź z ukrytymi wadami, zobowiązujemy się na żądanie Odbiorcy wymienić je na nowe, pełnowartościowe, pozbawione wad.
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8. Oświadczamy, iż na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ………………..
miesięcy gwarancji.
(minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego 12 miesięcy)
9. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy
(załącznik nr 3) i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia
umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 60 dni od upływu terminu składania
ofert.
11. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości


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

Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek:
……………………..……………………………………………..................................
.......
.....................................................................................................................................
(bank, nr konta)

12. Oświadczamy, że akceptujemy warunki postępowania.
13. W związku z artykułem 91 ust. 3a informujemy, iż wybór naszej oferty nie
będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
*niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać
nazwę (rodzaj) towaru lub usługę, cenę tego towaru lub usług bez kwoty podatku
VAT.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
14. Oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym
zamówieniem upoważniamy następujące osoby:
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w zakresie procedury przetargowej………………………….………………...tel.
………………
w zakresie dostawy…………………………..……………………………….. tel.
……………...
15. Oświadczamy, ze wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie z załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa się z ……..…… stron.
16. Załącznikami do oferty są:
1) ……………………………………………
2) ……………………………………………
3) ……………………………………………
4) ……………………………………………
5) ……………………………………………
6) ……………………………………………

………….…………………………………………
(podpis osoby/osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

