Znak sprawy: 1/07/2017

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty
wspólnej:

…………………………………………………

Siedziba:

…………………………………………………

Województwo:

…………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:

…………………………………………………

Strona internetowa:

…………………………………………………

Numer telefonu:

…………………………………………………

Numer faksu:

…………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup maszyn i urządzeń budowlanych”
oferuję wykonanie zamówienia:
Część

1

zakup

dwóch

ładowarek

kołowych,

koparki

oraz

kruszarki

szczękowej

za

cenę

…………………………….PLN brutto (słownie ……………………………………………………………….………..)
Cena netto: ……………………………………………………………………PLN
Podatek VAT …………….% ……………………………………………………..PLN
W skład podanej wyżej ceny wchodzą następujące elementy:

Lp.

Nazwa urządzenia

1

Koparka kołowa

2

Koparka kołowa

3

Koparka

Marka / Model / Rok produkcji

Cena brutto

1

4

Kruszarka
szczękowa

Część

2

zakup

linii

technologicznej

do

płukania

i

sortowania

na

mokro

za

cenę

……………………………...PLN brutto (słownie ……………………………………………………………………..)
Cena netto: ……………………………………………………………………PLN
Podatek VAT …………….% ……………………………………………………..PLN
W skład podanej wyżej ceny wchodzą następujące elementy:

Lp.

Nazwa urządzenia

1

Mobilny

Marka / Model / Rok produkcji

Cena brutto

przesiewacz
2

Odwadniacz

3

Pompa wody

4

Przenośnik
taśmowy zakrężny

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych przedstawioną ofertą w okresie 30 dni od terminu
składania ofert. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz z opisem przedmiotu
zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami i uzyskaliśmy niezbędne do złożenia oferty
informacje.
2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
ogłoszeniu oraz miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
3. Oświadczamy, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty (oddzielnie dla każdej z części zamówienia), w tym koszty
dostawy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Akceptujemy warunki płatności.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności oraz
terminowo.
6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym i załącznikach stanowiących jego integralną część oraz zgodnie ze złożoną
ofertą w terminie do 31 października 2017 r.
7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

2

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
Adres:……………………………………………………………………………..
Numer faksu:………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………..
OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1. Imię / nazwisko: ……………………………… tel. kontaktowy …………………………………, faks:
……………………………
zakres odpowiedzialności ………………………………………………

……………… dnia………………………………

…………………………………
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