
Załącznik Nr 1 

Wykonawca:  
………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   
…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

OFERTA NA:

dzierżawę długoterminową koparko - ładowarki z możliwością wykupu.

Oferujemy  wynagrodzenie  za  realizację  całego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  za  okres
trwania umowy w wysokości:

Wartość netto:…………………………….................................................. zł

(słownie: ..............................................................................................................................)

Podatek VAT: …………………………………….. zł,

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto: ………………………………………………………. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………)

Oferowana cena za miesiąc dzierżawy koparko - ładowarki:

Wartość netto:…………………………….................................................. zł

(słownie: ..............................................................................................................................)

Podatek VAT: …………………………………….. zł,

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto: ………………………………………………………. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………)



Oferowana cena wykupu:

Wartość netto:…………………………….................................................. zł

(słownie: ..............................................................................................................................)

Podatek VAT: …………………………………….. zł,

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto: ………………………………………………………. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………)

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oferujemy ilość rat czynszu najmu (okres najmu)  …....................... .

2. Przedmiot umowy (koparko - ładowarkę) dostarczymy do siedziby Zamawiającego zgodnie ze
wszystkimi  wymaganiami  w  terminie  ….............................(ilość  dni)  od  daty  podpisania
umowy. 

3. Oświadczamy,  że  zaoferowane  przez  nas  przedmioty  zamówienia  spełniają  wszystkie
wymagania Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz
czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy,  ze  cena  oferty  (netto)  nie  będzie  podlegała  podwyższeniu  lub  waloryzacji
przez czas trwania umowy.

7. Niniejszym  akceptujemy w pełni  postanowienia  zawarte  we  wzorze  umowy stanowiącym
załącznik  nr 6 i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na ich warunkach w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, ze dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w procedurze o udzielenie zamówienia :

1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł.,

2. aktualny odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż 6  miesięcy  przed

upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków tj.:



a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4. Wykaz  dostaw/wynajmów wraz z dokumentami  referencyjnymi  potwierdzającymi  należyte

wykonanie dostawy.

5. W  celu  potwierdzenia,  że  oferowana  dostawa  odpowiada  wymaganiom  określonym

w postępowaniu dołączamy szczegółowy opis techniczny koparko-ładowarki.

Przedmiot Oferty:

Rodzaj pojazdu
Wartość
miesięcznego
wynajmu

Ilość
miesięcy
wynajmu

Wartość
netto
zamówienia

Stawka
VAT
%

Wartość brutto
zamówienia

Niniejszą ofertę składamy na  ….................. kolejno ponumerowanych stronach.

Dokumenty oraz oświadczenie, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty.

Załączniki:

1. .............................................................................

2. .............................................................................

3. .............................................................................

4. .............................................................................

5. .............................................................................

…………………………………………....                  …...…......................................................

miejscowość, data podpis  osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


	Załącznik Nr 1

