Załącznik nr 1
do zaproszenia ofertowego
...............................................................…
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

………………………………………..
(miejscowość i data)

NIP/PESEL*: .................................................…

REGON*..........................................…
tel*:..................................................…
fax*................................................…
adres e – mail*....................................

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
ZAMAWIAJĄCY
…………………………..
…………………………..
…………………………..
W odpowiedzi na zaproszenie ofertowe z dnia 03.04.2019 r. do zamówienia publicznego
prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) oraz na podstawie §5 Regulaminu,
prowadzonego pod nazwą:

„Zakup ciągnika rolniczego”
Ja/My, niżej podpisany/i,

_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________
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1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kwota netto zamówienia
Podatek VAT 23%
Kwota brutto zamówienia

....................................... zł
...................................... zł
...................................... zł

Słownie kwota brutto zamówienia .......................................................................................
...............................................................................................................................................
2.

Deklaruję, iż pojazd, który dostarczę w ramach zrealizowania przedmiotu
zamówienia spełniać będzie następujące warunki:
Oferuję przedmiot zamówienia
o następujących parametrach*

Lp.
1
2
3
4
5

6

7
8

Rodzaj wyposażenia

Wymagania minimalne

Rok produkcji
Moc silnika

Należy określić parametry
samochodu oferowanego przez
Wykonawcę

nie starszy niż 2004 r.
minimum 100 koni
mechanicznych
olej napędowy
wymagana
wymagane

Rodzaj paliwa
Klimatyzacja
Komplet zaczepów
transportowych
Wyposażony w TUZ,
przystosowanie przewodów
hydraulicznych do montażu
pługa odśnieżnego
Prędkość jazdy

wymagane

maksymalna prędkość jazdy
min. 40 km/h
koła przednie: R min. 28 cali
koła tylne: R min. 38 cali

Rozmiar kół

*tabela obowiązkowo do wypełnienia. W wyznaczonych wierszach należy wpisać wymagane
dane albo „TAK” lub „NIE”. Uwaga! Formularz nie podlega dodatkowemu uzupełnieniu.
Niewpisanie wymaganych informacji lub danych, będzie traktowane jako niespełnienie
wymagań i skutkuje odrzuceniem oferty.
3.

Oświadczamy, iż:
1) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc
od daty wyznaczonej na składanie ofert.
2) zapoznaliśmy

się

z

postanowieniami

zawartymi

w

projekcie

umowy

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) spełniamy warunki udziału w niniejszym zamówieniu i nie podlegamy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

............................................................................
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty)
*wybrać właściwe: osoba fizyczna PESEL, firma NIP i REGON
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