ZP.06/2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: „Zakup używanego
samochodu ciężarowego – drugi przetarg nieograniczony.”
My niżej podpisani:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działający w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

tel.: ……………………..….. fax.: ……………………. e-mail.: ………………………………………

używany
samochód
ciężarowy*

Numer nadwozia
samochodu VIN

Wartość
netto w
PLN

Vat %

Nazwa
/typ/model

Ilość

Producent

Przedmiot zamówienia

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższą ofertą
cenową:

Wartość Vat w
PLN

Wartość brutto w
PLN

1 szt.

Razem (brutto) w PLN
* Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „OPIS OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.

słownie brutto ....................................................................................................................złotych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zadania : „Zakup używanego samochodu ciężarowego drugi przetarg nieograniczony.”

ZP.06/2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Oświadczamy, że oferowany samochód spełnia wymagania techniczne określone przez
obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych,
w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do
tej ustawy.
2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy ....................... miesięcy
gwarancji z limitem …………… km.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Akceptujemy warunki płatności: 30 dni od dostarczenia faktury.
8. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ............................... .
9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) .............................................................................................
5) …………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………

…….….................., dnia ......................................

.....................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)
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