Załącznik nr 1

....................................................
(pieczęć firmy)

OFERTA CENOWA
NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU, PRZYSTOSOWANEGO DO
PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻONEGO W MIEJSCA DO
KOTWICZENIA WÓZKÓW INWALIDZKICH,
DLA PSONI KOŁO W GRYFICACH
Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
NIP .................................................................REGON.................................................. ..................
Nr telefonu ………………………….…………. Nr faxu …………………..……………………..
e-mail …………….………………………….
OFERUJEMY DOSTAWĘ PRZEDMIOTU
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1.

ZAMÓWIENIA

ZGODNIE

ZE

SPECYFIKACJĄ

Oferujemy dostawę przedmiotu objętego zamówieniem wyszczególnionego w SIWZ za cenę umowną
brutto:
_____________________________zł
Słownie: ________________________________________________________________________
w tym:
wartość netto: __________________________podatek VAT: __________________________

2.

Oświadczam (y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie __________ dni od dnia podpisania
umowy dostawy.

3.

Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

4.

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres
a) na silnik, podzespoły, elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – nie krótszą niż
_________________,
b) na lakier – nie krótszą niż _________________,
c) na perforację nadwozia – nie krótszą niż ___________________,
d) na elementy zabudowy_________________________

od daty odbioru końcowego .

5.

Autoryzowana stacja obsługi znajduje się w _____________________________________________
(adres)

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania .

7.

Oświadczamy, że „projekt umowy” zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przez
nas zaakceptowany oraz parafowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie
zawarte są w następujących dokumentach:
________________________________________
________________________________________

9.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) _________________________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________

_________________________________., dnia _____________________2019 r.
(miejsce i data sporządzenia)

___________________________________________
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta wykonawcy)
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