
  

Załącznik nr 2 

 

 

 

………………………………….. 
          (nazwa i adres wykonawcy) 

 

O F E R T A   
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ PRZYCZEPY SKORUPOWEJ - 

TANDEM” 

 

Cena ofertowa brutto* 

 

  ……..………….   zł brutto 

  

Okres gwarancji i rękojmi** 
 

…………………  miesięcy    

 

* Brak podanej ceny, wpisanie ceny 0 zł lub innego znaku nie wskazującego konkretnej ceny 

oznacza, że Wykonawca nie złożył ważnej oferty 

** w przypadku nie podania liczby miesięcy zostanie uwzględniony minimalny okres gwarancji             

(12 miesięcy). Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 12m-cy skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym, nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń, uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz przyjmuję warunki 

zawarte w w/w postępowaniu. 

3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas 30 dni. 

4. Oświadczam, że załączony projekt umowy (Zał. nr 3) został przeze mnie zaakceptowany 

bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnie z punktem 1 niniejszej oferty 

licząc od dnia bezusterkowego odbioru. 

6. Zamówienie zrealizujemy:  

a) sami*; 

b) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*: 

_______________________________________________ (zakres powierzonych prac -  

w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy) 

* - niepotrzebne skreślić 

7. Oferta została złożona na …... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do  

.... 



  

8. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania. 

− /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ - …................................................... 

− /tel./ - …................................................... 

− /fax/ - …................................................... 

− /e-mail/ - …................................................... 

9. Oświadczam, że niezwłocznie udzielimy potwierdzenia odbioru dokumentów 

przesłanych faxem lub e-mailem na każde takie żądanie ze strony Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że po dokonaniu wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej w celu 

zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego, dopełnię wszystkich formalności. 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:* 

− …....................................................................................................................................... 

− …....................................................................................................................................... 

− …....................................................................................................................................... 

− …....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                data, imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych 

 


