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Załącznik nr1

Nr sprawy PA/ZAM/341/02/2018r.

FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………
/Pieczęć nagłówkowa oferenta/

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawa fabrycznie nowego
samochodu typu karawan pogrzebowy w formie leasingu operacyjnego” przedstawiamy swoją
ofertę:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu za ofertową:
.. ……………….. zł

(słownie ………………………………………… …………)

Podatek VAT: ………………….. zł

( słownie ………………………………………………… )

Brutto:

( słownie …………………………………………………...)

Netto:

2.
3.

…………………... zł

Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji, załącznika nr 2, 3, 5 i jest ofertą ostateczną.
Cena nabycia przedmiotu dostawy przez Leasingodawcą został określona w poz. 1 formularza
cenowego
i wynosi netto:………………….. zł , brutto (netto plus należny podatek VAT) …………………......zł

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Oferujemy sfinansowanie dostawy w formie leasingu operacyjnego na warunkach określonych w
Istotnych Postanowieniach Umowy Leasingu.
Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na warunkach określonych w
załączniku nr 2 do SIWZ:
• Na podwozie ………………………………. m-cy gwarancji.
• Na zabudowę ……………………………….. m-cy gwarancji
Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do dnia …………………
Oświadczamy, że zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy Leasingu (załącznik nr 5) zostały
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do przygotowania i
zawarcia Umowy na przedstawionych w nim warunkach, w miejscu i terminie przedstawionym przez
Zamawiającego.
Oświadczamy, że dysponujemy zespołem serwisowym mogącym dokonać okresowego przeglądu
technicznego w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego i zobowiązujemy się do świadczenia
takiej usługi na życzenie Zamawiającego za dodatkową opłatą.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu określonego
w SIWZ( rozdz. XIV).
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że
uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
Załącznikami do oferty są wszystkie wymagane dokumenty wymienione w treści SIWZ.
Do
oferty
dołączono
również
(wymienić
pozostałe
dokumenty):
……………………………………………………………………………………………………………..
Oferta zawiera ………………… stron, kolejno ponumerowanych

……………………………… dnia …………………..
/ miejscowość/

………………………………………………
/podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta/
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