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Załącznik nr 1 do Wymagań Ofertowych 
     

FORMULARZ OFERTOWY  
 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NT: 

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej przecinarki taśmowej 
sterowanej CNC przewidzianej do zabudowy na Wydziale Suszec JZR Sp. z o.o.  

(Nr postępowania: 246-1/TPR/2019) 
 
 
Dane Oferenta: 
 
Pełna Nazwa Firmy ...................................................................................................................... 
 
Adres pocztowy........................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji ............................................................................................................. 
 
Nr telefonu / fax .............................................................................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 zawarty jest w załączniku nr .............. do oferty. 

 
2. Cena oferty wynosi:  

 Automatyczna przecinarka taśmowa sterowana CNC dla średnicy cięcia Ø 350 – 
450 cena ………… zł/1 szt. 

 

 Szkolenie pracowników Zamawiającego ……………. zł netto 
 

Łączna wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………….. zł 
(słownie: ………………………………) 
 
Do ww. cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Powyższa cena obejmuje koszty transportowe, spedycyjne (w tym opłaty celno-skarbowe), 
ubezpieczeniowe oraz koszty ewentualnego opakowania przedmiotu zamówienia.  
 

3. Warunki gwarancji i serwisowania: 

 

3.1. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia dostarczony zgodnie  

z Umową będzie wolny od wad materiałowych, montażowych oraz konstrukcyjnych. 

3.2. Dostawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenie oraz poszczególne podzespoły 
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w okresie …… miesięcy (Wymagany przez Zamawiającego okres: 24 miesiące) od 

daty odbioru końcowego urządzenia u Zamawiającego potwierdzonego bezusterkowym 

protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnione osoby ze strony 

Dostawcy i Zamawiającego.  

3.3. We wszelkich przypadkach zniszczenia lub niewłaściwego funkcjonowania elementów 

dostarczonego urządzenia, dostrzeżonych w czasie trwania gwarancji, Zamawiający 

zobowiązany jest powiadomić Dostawcę w formie pisemnej (dopuszczalny jest fax oraz 

e-mail) na adres: 

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

fax: ............................................ 

e-mail: ........................................ 

Po otrzymaniu zgłoszenia usterki, o której mowa w pkt. 3.3 Dostawca jest zobowiązany: 

  a) do ….. godzin (Preferowany przez Zamawiającego termin: 8h) zareagować na 

zgłoszoną reklamację i z zastrzeżeniem postanowień pkt b i c uzgodnić  

z Zamawiającym sposób usunięcia usterki przez pracownika Zamawiającego,  

b) jeżeli usunięcie usterki w sposób wskazany w pkt a będzie niemożliwe lub uzgodniony 

sposób usunięcia okaże się nieskuteczny, Dostawca jest zobowiązany zapewnić 

przyjazd ekipy serwisowej, 

c) do ….. godzin (Preferowany przez Zamawiającego termin: 48h)  od momentu 

pierwszej reakcji na zgłoszoną reklamację, dostarczyć niezbędne do naprawy części 

zamienne, niezwłocznie przystąpić do usunięcia usterek i usunąć usterkę nie później niż 

do ….. godzin (Preferowany przez Zamawiającego termin: 48h) od czasu 

rozpoczęcia naprawy, 

d) w przypadkach szczególnie skomplikowanych lub konieczności zastosowania części 

specjalnych, których nie ma na magazynie Dostawcy, termin przystąpienia do naprawy 

będzie uzgodniony indywidualnie na mocy pisemnych ustaleń Stron Umowy, jednak 

dostawa niezbędnych części zamiennych i naprawa urządzenia, nastąpi nie później  

niż 14 dni od daty zgłoszenia usterki.  

e) Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Dostawca. 

f) Dostawca zapewni dostawy części zamiennych do zakupionego urządzenia przez 

okres co najmniej 10 lat od daty uruchomienia urządzenia u Zamawiającego. 

g) Jeżeli naprawa nie będzie podlegać serwisowi gwarancyjnemu, działania Dostawcy 

będą zależeć od akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy i innych nie 

naruszających uzgodnionych w Umowie warunków naprawy. Kosztorys zostanie 

sporządzony w oparciu o poniższe stawki: 

- stawka roboczogodziny pracy serwisu naliczana od momentu zgłoszenia się do    

Zamawiającego do momentu opuszczenia zakładu Zamawiającego: .... zł netto / rbg 

- koszt dojazdu: … zł netto/km 

- inne niewymienione powyżej …. zł netto. 

 
4. Zobowiązujemy się do wykonania całości zadania w terminie: * ..................................... 

 
*Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: od daty podpisania umowy do sierpień 
2020 r. Termin realizacji może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego maksymalnie  
do 31.12.2020 r., o czym Dostawca zostanie poinformowany nie później niż 30 dni przed 
pierwotnie ustalonym terminem realizacji. 

 
5. W dniu ……. wnieśliśmy wadium w formie …................ w kwocie w wysokości ….....…. zł. 

 
6. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*  
      *niewłaściwe skreślić 



3 

 

 

 
7. Akceptujemy warunki płatności, określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, tj.: 

przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. 
W przypadku braku akceptacji proponowanych przez Zamawiającego warunków płatności 
Oferent załącza swoją propozycję:………………………………………………………………… 
 

8. 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.) 

 
9. Oferta jest ważna: 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
10. Ofertę niniejszą składamy na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) ...........................................................; 
2) ...........................................................; 
3) ...........................................................; 

 
                                                         
 
 
         ______________________________________ 
                                                                                    (imię i nazwisko) 
                                                      podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy               
 
 
 
 
 
Opracował ………………..     Sprawdził ………………….. 
 
 
 
 
        Zatwierdził ……………………. 
 
 
 
 


