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(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

(miejscowość, data)

Tomasz Bielawa Usługi sportowo - turystyczne
ul. Górska 3
83-315 Szymbark

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę maszyny do obróbki pokrywy śnieżnej :
1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za kwotę w wysokości:
Lp.

1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Pojazd śnieżny:
- pojazd fabrycznie nowy,
- posiadający homologację do poruszania się po drogach publicznych
- silnik o mocy w zakresie 45 - 55 KM,
- pojemność skokowa silnika 720 - 750 cm 3
- bezstopniowa skrzynia biegów z biegiem wstecznym.
- układ jezdny: dołączany na 2 lub 4 koła, reduktor, blokada dyferencjału
- wspomaganie kierownicy
- masa własna: 300 - 320kg
- gąsienice dedykowane do śniegu wraz z zestawem do montażu
- hak holowniczy

Cena netto

Ilość miesięcy
2.

Okres gwarancji urządzenia
Ilość dni

3.

Reakcja serwisu na zgłoszone usterki

Cena:
brutto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:..................... ……………………………………………………)
2.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 1 grudnia 2018 r.

3.

Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty" warunki zamówienia akceptuję i zobowiązuję
się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.

4.

Oświadczam, że kwota zaoferowana w pkt. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów.

5.

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

6.

Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiaj ącym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został

określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

………..………………………………………..……..
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

Załącznik:
1. Specyfikacja urządzenia , ze wskazaniem marki i typu oferowanego urządzenia.

