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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:  

- dostawa ściernic dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. 

3. Cena oferty 

-oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami za cenę: 

 - cena netto ………………………..….……………… zł 

 - podatek VAT …………………….………. zł, wg stawki ……….……% 

 - cena brutto ……………..……………..…………… zł 

4. Oferowaną cenę jednostkową oraz łączną netto przedstawia poniższy formularz cenowy: 

LP. Nazwa produktu / norma 
Cena netto 
za 1 szt. 

Łączna ilość 
sztuk 

Cena łączna netto 
[zł] 

1. Tarcza do ciecia metalu 400x32x4  150 szt.  

2. Ściernica ANDRE 350x40x127 99A36K7VE012B-35 kod 612908  100 szt.  

3. Ściernica 41-300x3x32 95A 24TBF-80 EXTRA  2120 szt.  

4. Ściernica 42-230x3x22.2 ANDRE 95A 24 U9BF-80  1950 szt.  

5. Ściernica 100/85x35x150 (osełka)  194 szt.  

6. Tarcza listkowa do szlifowania 125x22.2 P60, TYROLIT nr kat. 455303  5600 szt.  

7. Tarcza do cięcia metalu ANDRE 125x1.6x22.2 95A 46R BF kod 010037  1875 szt.  

8. Ściernica 250x32x25 typ 38A46KVBE NORTON (kamień szlifierski)  30 szt.  

9. Ściernica 01-300x32x32 38A46-K5VBE-33 NORTON  30 szt.  

10. Tarcza do ciecia metalu 230x1.9x22 (BOSCH 2608603501)  5400 szt.  

11. Tarcza do cięcia BOSCH 41.125x1.6x22.23  8600 szt.  

12. Tarcza do ciecia metalu RHODIUS 125x1x22.23  2050  szt.  

13. Tarcza do szlifowania metalu BOSCH 125x6x22,23 nr kat.2608600223  6100 szt.  
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5. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

6. Oferowany termin gwarancji ……..………… (min.12 m-cy) od daty odbioru. 

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

8. Termin płatności: ……..…. (min.30 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Zamawiającego za zrealizowaną usługę. 

9. Oświadczamy że: 

9.1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, 

9.2. Nie wnosimy zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia oraz Umowy, 

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

9.4. Zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie z normami i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, 

9.5. Zrealizujemy zamówienie zgodnie z terminem określonym w Umowie, 

9.6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

9.7. Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym 

transport oraz VAT. 

9.8. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postepowań dla Partnerów Biznesowych Spółek 

Grupy Kapitałowej PGE oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 

ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których 

będziemy świadczyć usługi lub podwykonawcy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

10. Informacje dodatkowe Wykonawcy: 

10.1. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na utworzenie magazynu depozytowego w zakładzie 

Zamawiającego: BESTGUM POLSKA sp. z o.o., 97-427 Rogowiec, ul. Św. Barbary 3. 

10.2. Oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne 

zawarte są na następujących stronach oferty ……………… i zostały opatrzone napisem „POUFNE”. 

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

10.4. Numer telefonu ……………………………………………………………….. 

10.5. Numer faksu …………………………………………………………………….. 

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

10.7. Adres internetowy (www) ………………………………………………… 

10.8. NIP: ………………………………………………….. 

 

 

………………………….……………………………………………….. 

(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)                    


