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Załącznik  nr 1 do SIWZ
Pieczątka firmowa oferenta

                                                                                                    URBIS Spółka z o. o.
                 w Gnieźnie
            ul. B. Chrobrego 24/25
               62-200 Gniezno

OFERTA

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 
fabrycznie nowej  ładowarki kołowej o masie eksploatacyjnej ( roboczej )  od 
18,5 Mg do 19,5 Mg  i  pojemności łyżki  od 4,3 m3 do 4,6 m3.
 - 1 szt. ( rok produkcji 2016 ) składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy dostawę 
.................................................................................................................................

(podać typ, markę, producenta)

za cenę obejmującą pełny zakres rzeczowy ujęty w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w rozdziale III 
ogółem cena brutto ładowarki kołowej wynosi ……..…………….. PLN brutto  
( słownie: ……………………………………………..………..).
W tym:
a) cena netto  wynosi ……..…………….. PLN  (słownie: …………………….
…………), 
podatek VAT w wys. …… co daje kwotę …………..PLN
( słownie: ……………………………. ) 

2.   Szczegółowy opis oferowanego ładowarki kołowej oraz zdjęcia i/lub rysunki.
3. Udzielamy  gwarancji  na  kompletny  pojazd  na  okres  .......  m-cy  od  daty

dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. Okres nie może być krótszy niż 24 m-ce.
4. Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

 zlokalizowany  w  odległości  …………..  km  od  siedziby
Zamawiającego: ..................................................................................................
...........................
..............................................................................................................................

a  naprawy gwarancyjne wykonywane będą na terenie  zakładu użytkownika na koszt
Dostawcy łącznie z dojazdem

( podać adres)

 w załączeniu  opis warunków serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
5. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

     w terminie  ……………… od daty podpisania umowy.    
6. Stwierdzamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 

    wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni.
8. Oświadczamy,  że  wadium  w  kwocie  ....................  PLN.  zostało
wniesione w 

    formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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9. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w rozdziale
XXII  

    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej ofercie.

Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym

................................................... tel. kont., fax., e-mail ..............................................

................................................... tel. kont., fax., e-mail ..............................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
- do zawarcia umowy.

*właściwe podkreślić.

       Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  nie

wnosimy  do  niej  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne  informacje  do

przygotowania oferty.

2. Oświadczamy,  że  nie  wykonywaliśmy  żadnych  czynności  związanych  z  przygotowaniem

niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  w  celu  przygotowania

oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

3. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

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

4. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

       Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.
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            ...................................................                             .....................................................

                           (miejscowość, data) (pieczęć i podpis wykonawcy)
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