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                                                                                       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6 / 2019 
 
 

Formularz ofertowy 
Znak sprawy: 6 / UE / 2019 
 

Oferta dla  
PPU „PETER” Ewa Peter 

63-600 Kępno 
Ul. Wrocławska 61 
NIP: 619 001 47 11 

 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6 / 2019  z dnia 07.02.2019 r., związane z projektem pt. 

„„Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania 

Odpadów PPUH „PETER” w Donaborowie gm. Baranów””, (dalej: Projekt), składam niniejszą 

ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym – zakup prasy do 

odpadów z dwoma wymiennie stosowanymi kontenerami transportowymi. 

 

1. Nazwa i dane adresowe Oferenta 
 

Nazwa  

Adres  

NIP  

Nr telefonu  

Adres e-mail  
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2. Przedmiot oferty 
 
 

Przedmiot Podstawowa specyfikacja 
przedmiotu zamówienia 

Dodatkowa specyfikacja  
przedmiotu zamówienia 

(w zakresie niewskazanym w 
specyfikacji podstawowej) 

(niewymagane) 

prasa do odpadów z dwoma 

wymiennie stosowanymi 

kontenerami transportowymi 

 

 

Zgodnie ze specyfikacją 
przedmiotu zamówienia – 
otrzymaną przez Oferenta od 
Zamawiającego (załącznik do 
niniejszej oferty) 

 
Nie dotyczy 

 
3. Cena  

 

Oferowany model maszyny  

 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto VAT Wartość brutto 

1.     

 
 

4. Okres gwarancji – ( zaznaczyć znakiem „ X „ właściwą pozycję) 
 

24 miesiące  

36 miesięcy  

48 miesięcy  

 
5. Pozostałe warunki: 

 

Warunki płatności Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Pozostałe Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
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6. Oświadczenia: 

a) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 
oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w zapytaniu ofertowym nr 6 / 2019, dotyczące zakresu 
zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 

c) Oświadczam, iż akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, a 
wskazane w nim warunki stanowią element niniejszej oferty. 

d) Oświadczam, że wszystkie  informacje podane w oświadczeniach stanowiące załączniki do 
niniejszej oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

e) Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium, w wysokości wymaganej 

3.000,00 PLN w formie – …………………………………………….  

 

f) Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto ……………………………………………….…………… 

                         (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza) 

 

 

 

 

7. Załączniki do niniejszego Formularza ofertowego: 
 

a) Oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego 
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy oferentów będących 

osobami fizycznymi) stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy) 
d) Oświadczenie o wykonaniu obowiązków wynikających z RODO stanowiącego załącznik nr 7 do 

Zapytania ofertowego 
e) KRS / CEiDG 
f) Wykaz usług wraz z referencjami stanowiące załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego 
g) Potwierdzenie wpłaty wadium 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                       _______________________________               
________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                      (podpis i pieczęć Oferenta) 
 


