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 Data sporządzenia oferty…………………..    

 

  

 

……………………………………………. 

 

     (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

   

 FORMULARZ OFERTOWY  

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa ............................................................................................................................................................. 

Siedziba .......................................................................................................................................................... 

NIP ............................................................ REGON ....................................................................................... 

Nr telefonu/faksu ...........................................................................................................................................  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji gumy o wymiarach: 

500x300x48 230 V Kompakt 2100W/PB ( 4 sztuki) 
1000x300x48 400V 3900W/PB ( 4 sztuki ) 
1000x500x48 400V 4,5 KW/PB (4 sztuki)      
 

3. Cena oferty: 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji 

gum o wymiarach: 

500x300x48 230 V Kompakt 2100W/PB ( 4 sztuki)  
1000x300x48 400V 3900W/PB ( 4 sztuki ) 
1000x500x48 400V 4,5 KW/PB (4 sztuki),       
 

 oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę ( 

ceny jednostkowe za poszczególne pozycje do uzupełnienia w tabeli poniżej , pkt. 3.a).  

 

Cena łączna netto za wszystkie płyty…………………………………………………………………………zł 

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

Podatek VAT ........................................... zł, według stawki …… % 

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

Cena brutto ........................................................................................................................... zł 

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



     Postępowanie nr 8/ABAR/PB/2017 – „Dostawa płyt grzewczych  do wulkanizacji gum”                        Załącznik nr.2 
                                                         

  

str. 2 
 

 

 

3.a  Tabela rodzajów płyt grzewczych: 

 

 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Ilość , 
jednostka 

miary 

Cena jednostkowa 
netto 

Cena łączna netto Stawka podatku vat 

Płyta 
500x300x48 230 V 
Kompakt 2100W 

 
 

4 sztuki    

Płyta 
1000x300x48 400v 
3900W 

4 sztuki    

Płyta 
1000x500x48 400V 
4,5 KW  

4 sztuki    

 

 

 

4. Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2018 r.  

5. Oferowany termin gwarancji  ............... m-cy  od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

6. Termin związania złożoną ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

7. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

za zrealizowaną dostawę. 

8. Oświadczamy, że: 

a. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

b. nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy, 

c. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z warunkami określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze 

umowy, 

d. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego, 

e. zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

f. będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ, 

g. akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 
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h. cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

VAT. 

i. zapoznaliśmy się z Regulaminem aukcji elektronicznych  PGE GiEKSA  oraz akceptujemy 

warunki udziału w aukcji elektronicznej.    

 

    9 . Informacje dodatkowe Wykonawcy: 

 

a. oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje 

poufne są zawarte na następujących stronach oferty …………………… i zostały opatrzone 

napisem „POUFNE”. 

b. nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: …………………………………………… 

……………………………..…………………………………………………..., 

c. numer telefonu ……………………………………………………………….., 

d. numer faksu ………………………………………………………….………., 

e. poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………….………, 

f. adres internetowy (www) ………………………………………………….., 

g. NIP: ................................... 

 

  10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                                                           (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  


