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    Załącznik nr  1  do Wymagań ofertowych 
     

FORMULARZ OFERTOWY 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NT: 

„ Dostawa, zabudowa i uruchomienie przecinarki termicznej CNC  dla Wydziału 

Borynia JZR Sp. z o.o. 

(Nr przetargu: 15/TGS/2019) 

 

 
 
 
Dane oferenta: 
 
Pełna  nazwa firmy ...................................................................................................................... 
 
Adres  pocztowy........................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji ............................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks.............................................................................e-mail..................................... 
 
nr NIP............................................................................................................................................ 
   
nr REGON..................................................................................................................................... 
 
nr konta………………………………………………………………………………………………… . 

(na które zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu) 
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wykonawców) 
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w wymaganiach ofertowych. Jednocześnie oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny 
z warunkami technicznymi ujętymi w załączniku nr 2 do wymagań ofertowych . 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem specyfikacji dostawy, szczegółowych 
danych technicznych, wzoru Deklaracji CE, zawarty jest w załączniku nr .................... do oferty. 
 
2. Cena oferty wynosi:  

a.  …………... zł 
 
Do ww.  cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
3. Udzielamy gwarancji na cały zakres wykonanych prac  na okres ..................miesięcy min. …… 

miesiące  licząc od daty odbioru technicznego  potwierdzonego protokołem  odbioru 
podpisanego przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.  

 
Gwarancja obejmuje usuwanie wszystkich uszkodzeń urządzeń, które powstały w czasie jej 
obowiązywania.  
 
Zobowiązujemy się przystąpić do naprawy gwarancyjnej w ciągu …........ godzin/dni od zgłoszenia 
telefonicznego potwierdzonego pisemnie o zaistniałych wadach lub usterkach.  
Zobowiązujemy się bezpłatnie ( na swój koszt ) do usunięcia wad lub usterek ujawnionych  
w okresie gwarancji  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie dłużej niż ……… roboczych, 
liczonych od momentu telefonicznego zgłoszenia.    
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*Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi – 24 miesięcy licząc od 
daty odbioru technicznego  potwierdzonego protokołem  odbioru podpisanego przez 
upoważnione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.  

 
       *Wymagany przez Zamawiającego czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 
        24 godzin od zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego pisemnie o zaistniałych  
        wadach lub usterkach. 
 
       *Wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia wad lub usterek ujawnionych  
        w okresie gwarancji  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie dłużej  
        niż 48 godzin, liczonych od momentu telefonicznego zgłoszenia.  
 
       • Protokół z usługi (remont, usługa gwarancyjna) winien określać minimum: 

− datę usługi, 
− przedmiot i zakres usługi, 
− imię i nazwisko osoby zlecającej usługę, 
− określenie rodzaju usługi (płatna/bezpłatna), 
− wykaz części, podzespołów, zespołów użytych do remontu, z podaniem ich numerów 

rysunków lub numerów katalogowych oraz ich koszt. 
 
4. Zobowiązujemy się do wykonania całości zadania w terminie: …………………….......................... 

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

*Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: do ……………….. grudzień 2019 r..        
 
5. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w  formie ................................ 

      w kwocie w wysokości .............................. zł 

 
6.  Zamówienie zrealizujemy sami/………. 
 
7.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/wykonawców składających wspólną ofertę       

     dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący ........................................................... 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający 
wspólną ofertę.) 

 
8.  Ofertę niniejszą składamy na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) ...........................................................; 

2) ...........................................................; 

3) ...........................................................; 

 
 
 
 

 
                                                           ______________________________________ 
                                                                                    (imię i nazwisko) 
                                                      podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy               
 


