
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w  Poznaniu sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
60-715 Poznań

Składając ofertę w postępowaniu zakupowym pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu
dwudrogowego z podnośnikiem teleskopowym do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej”

my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Przedsiębiorcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(reprezentowana przez)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ulica, kod pocztowy, miasto)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(telefon/fax/e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(NIP/REGON)

oferujemy

I. dostawę  ładowarki  teleskopowej  typu:  ...........................................................  za  całkowitą
kwotę
w wysokości:
netto: …………………………….. zł, (słownie złotych: …………………………………………………. ../100)
VAT: ……….%, …………………… zł, (słownie złotych: …………………………………………………. ../100)
brutto: …………………………….. zł, (słownie złotych: …………………………………………………. ../100),

II. Powyższe  wartości  dostawy  obejmują  wszelkie  koszty  ponoszone  przez  Wykonawcę
związane z wykonywaniem danej dostawy w okresie trwania umowy.

III. Termin  płatności:  30  dni  kalendarzowych  licząc  od  dnia  wystawienia  faktury
Zamawiającemu.

IV. Oświadczamy,  że  po  zapoznaniu  się  z  Ogłoszeniem  o  zamówieniu  oraz   Warunkami
Zamówienia, w tym z Formularzem Oferty na realizację dostawy, przyjmujemy wszystkie
warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

V. Oświadczamy,  iż  zobowiązuję/emy  się  dostarczyć  pojazd  objęty  przedmiotem
zamówienia  na  które  składana  jest  oferta  w  terminie  określonym  w   Warunkach
Zamówienia.

VI. W nawiązaniu do punktu 12 WZ oświadczamy, że:
a) oferowania ładowarka posiada kosz obrotowy TAK/NIE**,



b) zapewniamy  magazyn  części  zamiennych  zlokalizowany  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej magazynie, oraz zapewniamy dostępność do tych części w okresie co najmniej 10 lat
TAK/NIE**

c) posiadamy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowany serwis zarówno stacjonarny
jak  i  mobilny  na  dzień  składania  ofert,  z  zapewnieniem  czasu  reakcji  w  ciągu  24h  od
zgłoszenia TAK/NIE **

d) zapewniamy mobilizację reakcji serwisowej w sobotę TAK/NIE**i niedzielę TAK/NIE**
e) oferowany  przez  nas  typ  pojazdu  umożliwia  wkolejenie  go  na  przejeździe  kolejowym

o szerokości .............. m
f) ładowarka wyposażona jest w platformę rozstawną z obrotem względem ramienia (barierki

zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalny udźwig 300 kg) TAK/NIE**
VII. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.
VIII. Oświadczamy,  że  uważamy  się  związani  niniejszą  ofertą  w  ciągu  90  dni,  od  upływu

terminu składania ofert.
IX. Oświadczamy,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania,  iż  wszystkie  informacje

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy jest Pan/Pani

………………………….., tel. …...………. , fax. ………………., e-mail ..................................
XI. Oferta zawiera ........ stron, ponumerowanych i podpisanych przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy.
XII. Do oferty dołączone zostały następujące załączniki:

1)
2)
3)

.....................................................                  .........................................................
                   (podpis *)                                                     miejscowość, data

* - Podpis(y) wraz z pieczęcią(ami) imienną(ymi) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej), lub
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty
** - niepotrzebne skreślić


