Załącznik nr 6A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
.......................................
(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1

Dotyczy zamówienia sektorowego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Usługa napraw głównych silników Cummins ISBe4 258B
my niżej podpisani oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi, zgodnie z warunkami określonymi przez
zamawiającego w SIWZ za kwotę:
1. Cena oferty
1.1. Cena oferty – cena naprawy (pełny zakres naprawy) jednego silnika Cummins ISBe4 258B
(wpisać kwotę z pozycji 12 – Załącznik Nr 2 Formularz oferty)
- netto ................................... zł, (słownie:………………………………...……….…….................................. zł)
- brutto ................................ zł, (słownie: ………………….…………………………………..………………... zł)
- w tym stawka VAT .......... %.
1.2. Cena oferty – cena naprawy (pełny zakres naprawy) czterech silników Cummins ISBe4 258B
(kwota z pozycji 12 – Załącznik Nr 2 Formularz oferty x 4 szt.)
- netto ................................... zł, (słownie:………………………………….…………….................................. zł)
- brutto .................................. zł, (słownie: ……………………………………………………..………………... zł)
- w tym stawka VAT .......... %.
Cena obejmuje:
- wartość przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji
przedmiotowego zamówienia.

2. Gwarancja
Deklarujemy następujący okres gwarancji:
2.1 ………………………………. miesiące/miesięcy* gwarancji na każdy silnik po naprawie
(minimum 24 miesiące)
wraz z osprzętem bez limitu kilometrów.
* Niepotrzebne skreślić

...........................................
podpisy (pieczęć) osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

...........................................
Miejscowość, data
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W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującą
w postępowaniu, jest ona dla nas zrozumiała, akceptujemy jej zapisy bez zastrzeżeń, a w szczególności
zgadzamy się na zawarcie umowy na warunkach wskazanych w projekcie umowy – załączniki nr 4
(projekt umowy)
2. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu jej złożenia.
3. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umów na warunkach określonych
w SIWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami SIWZ.
5. Nie orzeczono wobec Wykonawcy środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne.
6. Nie orzeczono wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
7. nie zamierzam/zamierzam* powierzyć następującym podwykonawcom:
7.1.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
części zamówienia w zakresie;
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić

8. Oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.
8.1.
od strony……… do strony………..
8.2.
od strony……… do strony………..
8.3.
od strony……… do strony………..
…………………………………………
8.n.
od strony……… do strony………..

.

...........................................
podpisy (pieczęć) osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

............................................
Miejscowość, data
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