Oferent: ...................................................

Załącznik Nr 1
(SIWZ postępowanie Sd 341/01/2010)

Adres Oferenta: .........................................
Tel. .............................................
Fax. .............................................
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Piotra Ściegiennego 57
22-600 Tomaszów Lubelski

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia z dnia ………………. o przetargu nieograniczonym na dostawę do
siedziby zamawiającego fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej w kwocie powyŜej 14 000
EURO
1. Składamy ofertę na dostawę do siedziby zamawiającego fabrycznie nowej dwukołowej
zaczepowej zamiatarki elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności, zamiatającej
zanieczyszczenia na platformę pojazdu ciągnącego – szt. 1 dla Miejskiego Zarządu Dróg
w Tomaszowie Lubelskim, Nr postępowania Sd 341/01/2010, którego zakres określono w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto :

..…………………………zł

VAT :

..…………………………zł

Cena brutto :

..…………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………
Jest to cena łączna dostawy sprzętu do siedziby zamawiającego wraz z montaŜem
końcowym zamiatarki do samochodu cięŜarowego (Mercedes ATEGO 1823) oraz
przeszkoleniem w zakresie obsługi i bhp w siedzibie zamawiającego.
Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy.
Pozostałe parametry według wymagań określonych w SIWZ.
Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………….. miesięcy od dnia
dostarczenia sprzętu.
Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i nie wnosimy
Ŝadnych zastrzeŜeń;
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
3. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie 5000 złotych zostało wniesione w dniu …………………
w formie ………………..………….. (potwierdzenie wpłaty dołączone do oferty);
4. Oświadczamy, Ŝe załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania
stawiane dostawcy oraz postanowienia umowy zostały
przez
nas
zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
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5. Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania
przedmiotu zamówienia;
6. Bank i numer konta na które ma zostać zwrócone wadium:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ........................ ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1…………………………………………..
2…………………………………………..
3….……………………………………….
4……………………………………….….
5.………………………………………….
6…………………………………………..
7…………………………………………..
8…………………………………………..

…………………………………………..
Czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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