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

 

 

 

………………………………………………………………….. 

           {Pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………………………………………..  REGON …………………………………….…………………………. 

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

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowo- transportowych: 
 
- ładowarką kołową z łyżką o pojemności od 5 m3 do 6m3,  
- spycharką gąsienicową o mocy min. 400 KM ze zrywakiem, dla Bestgum Polska Sp. z o.o. na terenie KWB Bełchatów. 
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3. Oferowaną cenę jednostkowa netto (cena zawiera wszelkie koszty tj: koszty paliwa, koszty utrzymania pracownika itp.) przedstawia poniższy formularz 
cenowy: 

 

Lp. 

Nazwa wykonywanej 
usługi 

Wymagana ilość 
urządzeń na                      
I zmianie 

Wymagana 
ilość urządzeń 
na                      
II zmianie 

Wymagana ilość 
urządzeń na                      
III zmianie 

Max. wymagana 
ilość urządzeń na 
dobę 

Ilość godzin 
pracy 1 
urządzenia na 
dobę 

Opis 
wykonywane 

pracy 

Miejsce 
świadczenia 
usługi 

Oferowana 
cena netto za 
1 rbh 

ilość 
oferowanego 
sprzętu 
liczona w 
sztukach 

1 

Ładowarka kołowa z 
łyżką o pojemności od 
5 m3 do 6m3 (waga z 
możliwością ważenia 
dynamicznego) 

 

2 2 2 2 24 

Podwożenie 
rumoszu 

wapiennego pod 
załadunek na 

kruszarkę, 
odwożenie i 
hałdowanie 
mieszanki 

wapiennej 0-31,5 
mm oraz 

załadunek 
mieszanki na 
wozidła   typu 
CAT 772 G lub 

wywrotki 
terenowej 

Obszar 
kamieniołomu 

wapnia na 
południowej 
skarpie pola 

Szczerców  KWB 
Bełchatów 

    

2 

Spycharka 
gąsienicowa o mocy 

min. 400 KM ze 
zrywakiem 

2 2 2 2 24 

Przemieszczanie 
oraz hałdowanie 
rumoszu 
skalnego lub 
kruszywa 

Obszar 
kamieniołomu 

wapnia na 
południowej 
skarpie pola 

Szczerców  KWB 
Bełchatów     

 

Uwaga ! Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą pozycję ( każdy z oferentów może złożyć ofertę np. na poz. Nr. 1- Ładowarka kołowa- 
jeśli posiada  np. tylko 1 sztukę ładowarki a nie 2 sztuki - dopuszcza się złożenie oferty na 1 sztukę ładowarki lub spycharki)  
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4. Termin realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia realizowany do: 31.01.2019 r.  

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

6. Termin płatności: ……….. (min.30dni) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego za zrealizowaną usługę. 

7. Oświadczamy że: 

7.1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, 

7.2. Nie wnosimy zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia oraz Umowy, 

7.3. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

7.4. Zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie z normami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 

7.5. Zrealizujemy zamówienie zgodnie z terminem określonym w Umowie, 

7.6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

7.7. Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, transport oraz VAT, 

7.8. Zapoznaliśmy się   z   Regulaminem  aukcji   elektronicznych  PGE GiEK SA  oraz   akceptujemy warunki  udziału  w   aukcji elektronicznej. 

7.9. Zapoznaliśmy się i akceptujemy Kodeks Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy PGE oraz Dobre Praktyki Zakupowe 

8. Informacje dodatkowe Wykonawcy: 

8.1. Oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne zawarte są na następujących stronach   

oferty ……………… i zostały opatrzone napisem „POUFNE”. 

8.2. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów ……………………………………………………………… 

8.3. Numer telefonu ……………………………………………………………….. 

8.4. Numer faksu …………………………………………………………………….. 

8.5. Poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………………. 

8.6. Adres internetowy (www) ………………………………………………… 

8.7. NIP: ………………………………………………….. 

 

 

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------- 
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)                     


