
Załącznik nr 1 

............................................................................                 
      (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP: ....................................................... 

REGON: ............................................                

tel.: .....................................................                 

fax: .....................................................                 

adres e – mail: ....................................  

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  

  

  Zamawiający: 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne       

EKO-RASZYN sp. z o.o.  

       ul. Unii Europejskiej 3 

       05-090 Raszyn 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu o art. 4 

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze 

zm./ na: 
 

„Dostawę dwóch samochodów dostawczych typu Furgon”  
 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________  

 

CZĘŚĆ I 

1. Oferujemy dostawę, w terminie do ……………..2017 r., dla Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Eko-Raszyn Sp. z o.o. samochodu dostawczego typu Furgon: 

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

                                        (należy podać markę, model, typ, rok produkcji) 

      

za całkowitą cenę................zł słownie:............................................................................zł,  

w tym VAT......%. 

2. Udzielamy:  

  ……………….. - miesięcznej gwarancji na cały pojazd,  

  ……………….. - miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze, 

  ……………….. - letniej gwarancji na perforację nadwozia.  

 3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

     1)  dostawy samochodów na własny koszt i ryzyko, wraz z wymaganą dokumentacją do  

     siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Raszyn Sp. z o.o., 
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     2)  dostawy samochodów wyposażonych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. 

 

CZĘŚĆ II 

1. Oferujemy dostawę, w terminie do …………….. 2017 r., dla Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Eko-Raszyn Sp. z o.o. samochodu dostawczego typu Furgon: 

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

                                        (należy podać markę, model, typ, rok produkcji) 

      

za całkowitą cenę................zł słownie:............................................................................zł,  

w tym VAT......%. 

2. Udzielamy:  

  ……………….. - miesięcznej gwarancji na cały pojazd,  

  ……………….. - miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze, 

  ……………….. - letniej gwarancji na perforację nadwozia.  

 3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

     1)  dostawy samochodów na własny koszt i ryzyko, wraz z wymaganą dokumentacją do  

     siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Raszyn Sp. z o.o., 

     2)  dostawy samochodów wyposażonych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni, licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązuje-

my się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy      

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

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

           miejscowość i data                                                                      ..................... ............................................................. 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 


