
  
 
 
 
 
 
  
 

Załącznik nr  1  

 

…………………………………………  

                 (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

NAZWA WYKONAWCY: ......................................................................................................... 

 

ADRES WYKONAWCY: .......................................................................................................... 

 

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................ 

 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………….. 

 

NIP: ..........................................................REGON: ................................................................. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (komplet maszyn) za cenę ustaloną 

ryczałtowo: RAZEM NETTO ………………………………………………… PLN/EUR, 

w skład którego wchodzą: 

 Centrum obróbczo - tnące - …………………..; 

 Zgrzewarka - czterogłowicowy robot do zgrzewania kształtowego- 

…………………………; 

 Piła do listew przyszybowych z posuwem pneumatycznym  - 

…………………………; 

 Przymiar do piły do listew przyszybowych  - …………………………..; 

 Frezarka do klamek i frezowania pod zasuwnicę - ………………………..; 

 Frezarka do słupka - ………………………; 

 Prasa do szklenia - ……………………….; 

 Centrum obróbczo – tnące do wzmocnień 5 osiowe - ……………………… . 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi  

w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 



  
 
 
 
 
 
  
 

3. Oświadczamy, że udzielamy ......... – miesięcy gwarancji (co najmniej 12 miesięcy)na dostarczone 

maszyny. 

Czas gwarancji w miesiącach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

4. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego wynosi …… godzin. 

Czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego w godzinach stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia. 

6. Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę  w zakresie planowanej inwestycji. 

10. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do    wykonania 

zamówienia. 

11. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe i 

terminowe wykonanie zamówienia.  

12. Deklarujemy przygotowanie i przekazanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia inwestycji. 

13. Integralną częścią oferty są: 

1) .................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................. 

 

............................ dnia .......................                           

..........................................................  
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) 

   do reprezentowania Wykonawcy 

Uwaga: 

* niewłaściwe skreślić 

 

 


