Załącznik nr 1
Wzór oferty
………………, dn. ……………. 2017 r.
...........................................................
/ pieczęć oferenta /
OFERTA
I. Oferta dotyczy: Atestacja zawiesi łańcuchowych
Złożonego przez:
…………………………….
ul. …………………………
….- ….. …………………
telefon: …………………..
NIP: ………………………
REGON: …………………
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Atestacja zawiesi łańcuchowych”
2. Częstotliwość dostaw : w zależności od bieżącego zapotrzebowania realizowane na
podstawie pisemnych zamówień Zamawiąjącego w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2017r
3. Miejsce dostaw: ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
4. Atestacja zawiesi łańcuchowych w ramach którego należy dokonać następujących
czynności: załadunek sprzętu u Zamawiającego, transport do Wykonawcy, badanie
zawiesia, , nadanie numerów seryjnych , wydanie poświadczeń jakości , uzupełnienie
uszkodzonych elementów tj. zapadek , złączek , haków oraz uzupełnienie brakujących
tabliczek znamionowych , atest, wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego, transport do
Zamawiającego, rozładunek u Zamawiającego.
III. Dane oferenta:
Pełna nazwa oferenta
Adres
NIP
Przyznana kategoria naukowa,
aktualna na dzień złożenia oferty (A+
/ A / B)
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Nr telefonu do kontaktu
IV. Wycena oferty:
Wartość zamówienia netto:
.……………………………………………………………………………………….…………………………..
PLN
Słownie netto:
………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość zamówienia brutto:
………………………………………………………………………………….………………………….. PLN
Słownie brutto:

…………………………………………………………………………………………………………………
W tym VAT:
………………………………………………………………………………….………………………PLN
Słownie VAT:
……………………….………………………….…………………………………………………………..
V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Nie dłużej niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia ( odbiór, badanie, dostawa)
Nie dłużej niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia ( odbiór, badanie, dostawa)
Nie dłużej niż 21 dni od dnia otrzymania zamówienia ( odbiór, badanie, dostawa)

 TAK
 TAK
 TAK

 NIE
 NIE
 NIE

VI. Szczegółowość zadania:
Szacunkowa
Ilość szt.

Ilość badań
w ciągu
roku

10

1

b) nadanie numerów seryjnych

10

1

c) wydanie poświadczeń jakości

10

1

d) uzupełnienie zapadek

15

1

e) uzupełnienie złączek

35

1

f) dostawa i wymiana haków specjalistycznych

35

1

40 m/b

1

5

1

10

1

a) badanie zawiesia

g) wymiana łańcuchów w m/b
h) wymiana ogniw głównych
i)

uzupełnienie brakujących tabliczek znamionowych

VII. Warunki płatności
Faktura proforma - przedpłata 100%

Cena
jednostkow
a
netto

Cena netto
dla ilości
wskazanej w
pozycji

 TAK

 NIE

 TAK
 TAK
 TAK

 NIE
 NIE
 NIE

Gwarancja na prawidłowo wykonaną usługę – 3 miesiące

 TAK

 NIE

Gwarancja na prawidłowo wykonaną usługę – 6 miesięcy
Gwarancja na prawidłowo wykonaną usługę – 12 miesięcy

 TAK
 TAK

 NIE
 NIE

Faktura płatna 7 dni od daty wpłynięcia
Faktura płatna 14 dni od daty wpłynięcia
Faktura płatna 30 dni od daty wpłynięcia
VIII. Gwarancja

IX. Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z istotnymi postanowieniami Umowy i w przypadku złożenia
najkorzystniejszej oferty jestem gotów/gotowa do podpisania Umowy oraz zamówienia na
podanych przez Zamawiającego warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w materiałach przetargowych.

3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie zasoby techniczne, kadrowe i możliwości pozwalające na
realizację ww. zamówienia.
4. Oświadczam, że Oferent spełnia wymagania określone w materiałach przetargowych oraz że
zapoznał się z materiałami przetargowymi i uznaje się za związanym określonymi w nim
warunkami i zasadami postępowania oraz zawartymi w nim istotnymi postanowieniami Umowy .
5. Oświadczam, że Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji
pełnomocnika,

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
X. Termin ważności oferty
Oferta ważna do dnia …………………………..r.1
X. Załączniki:
1. ……………………..
2. ……………………..
........................................................................

1

Minimalny okres ważności oferty to 60 dni.

