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    Załącznik nr 1 do Wymaga ń Ofertowych 
     

FORMULARZ OFERTOWY 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NT: 
     „Ulepszanie cieplne elementów stalowych” 

Nr przetargu: 258/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. 

 
 
2. Cena oferty oraz potencjał przerobowy wynosi: 

 
Lp. Długość elementu do 

obróbki [mm] 
Cena netto 
[zł/kg]  

Potencjał 
przerobowy 
[kg/dobę] 

1 Od 0÷ 1500    

2 Od 1501÷…….   

 
Do ww. ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  
 
3. Warunki gwarancji i serwisowania: 

 
1. Udzielamy gwarancji na cały zakres wykonanych prac na okres ..................miesięcy  

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

 
Gwarancja obejmuje usuwanie wszystkich niezgodności w stosunku do wymagań. 
 
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 ……… 
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roboczych, liczonych od momentu telefonicznego zgłoszenia.    
*Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi – 9 miesięcy na  
elementy ulepszane, licząc od daty odbioru technicznego potwierdzonego protokołem  
odbioru podpisanym przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
       *Wymagany przez Zamawiającego czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 
        8 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 do 2 dni    
 roboczych, liczonych od momentu telefonicznego zgłoszenia.  

 

4. Warunki płatności. 
Przelew ……….dni od daty dostarczenia faktury VAT do JZR Sp. z o. o, przy czym data 
wystawienia faktury VAT nie może być wcześniejsza od daty pisemnego potwierdzenia 
wykonania usługi.  
 
      *Preferowany przez Zamawiającego termin płatności: 90 dni od daty dostarczenia 
faktury VAT. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu 
płatności do 60 dni.  

 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zadania w terminie: do .......dni od daty dostawy 

elementów i otrzymania zlecenia.       
 

6. W dniu ……. wnieśliśmy wadium w formie ……. w kwocie w wysokości ……. zł. 
 
7. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*  

 

*niewłaściwe skreślić 
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               


