
  

 

 

 

Załącznik nr 1 
 

OFERTA 
 
 
       (pieczęć Oferenta) 
 

1. My, niżej podpisani, ......................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................... 

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

adres,    telefon,   faks,   adres email 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

dostawę maszyn i akcesoriów do czyszczenia dla potrzeb MGOPS w Pacanowie 
(oznaczenie postępowania OPS.3.2020). 

 
2. Oferujemy realizację zamówienia na powyższe zadanie za cenę: 

 
Zadanie I 
1. odkurzacze parowego  
cena brutto  ....................................................................................................................................zł 

(słownie       :       .............................................................................................................................) 

podatek VAT w wysokości .......... %,   tj. .................................................................................... zł 

(słownie : .........................................................................................................................................) 

 
2. Maszyna do mycia powierzchni podłogowych szorująco – zbierająca 
 
cena brutto  ....................................................................................................................................zł 

(słownie       :       .............................................................................................................................) 

podatek VAT w wysokości .......... %,   tj. .................................................................................... zł 

(słownie : .........................................................................................................................................) 

 
Zadanie II  
1.  Automatyczny dozownik bezdotykowy na płyn dezynfekcyjny szt. 5 
 
cena brutto  ....................................................................................................................................zł 



  

 

 

 

- 2 -

(słownie       :       .............................................................................................................................) 

podatek VAT w wysokości .......... %,   tj. .................................................................................... zł 

(słownie : .........................................................................................................................................) 

 
3. Oświadczamy, że oferowane przez siebie towary będą objęte co najmniej gwarancją producenta 

nie krótszą niż 12 miesięczną dla zadania I oraz gwarancją producenta nie krótszą niż 12 miesięcy 
dla zadania II. 
 
* niepotrzebne skreślić. 
 

4. Zapewnimy gwarancję typu „door to door” dla maszyn będących przedmiotem zamówienia, która 
polegać będzie na odbiorze zgłoszonych do reklamacji maszyn z siedziby Zamawiającego, naprawie 
w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczeniu w to samo miejsce. Wszelkie 
koszty pokrywa Wykonawca. 

 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną 

przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 
6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu 

składania ofert. 
 
8. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
9. Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie / Ww. zamówienie częściowo powierzymy 

podwykonawcom **. 
 
** niepotrzebne skreślić 

 
L.p. Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom. 
1  
…  
…  
…  
…  

 
 
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
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1) .................................................................................... 

2) .................................................................................... 

3) .................................................................................... 

4) .................................................................................... 

5) .................................................................................... 

6) .................................................................................... 

 
 
...................................... dn. ..........................                      .............................................................. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 


