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                                                                                                                    Załącznik Nr 1 do WZ 

  

................................................. 
       pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 FORMULARZ OFERTOWY   
 
Ja/My, niżej podpisany/-i*: 
 
................................................................................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
  
................................................................................................................................................. 

pełna nazwa Wykonawcy 
 

................................................................................................................................................. 
adres siedziby wykonawcy 

 
Nr tel. ..............................; Nr faksu ................................; e-mail ............................................. 
 
REGON ..................................;  NIP ......................................... . 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                  adres do korespondencji  

 
Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ................................... 
 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapraszające do udziału w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

( oznaczenie sprawy:  06/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.)  
 

na : 
 

DOSTAWĘ  

BLACHY NIERDZEWNEJ  W ARKUSZACH 

dla  

           Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.  

32 – 700  Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

 

składam/-y* niniejszą ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Warunkami Zamówienia. 

 
1. Oferujemy realizację zadania: 
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L.p. Nazwa produktu J.m. Ilość 
Cena 

jednostk. 
netto  zł 

Wartość 
 Netto  zł 

Wartość 

VAT zł 

Wartość 
Brutto zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Blacha szlifowana w arkuszach  
PN-EN 10088-1 , PN-EN 10088-2   
folia zwykła 0,80 x 1250 x 2500  
1.4301 (OH18N9)   szlif 320  

kg 2300   

 

 

2. 

Blacha nierdzewna w arkuszach PN-
EN 10088-1 , PN-EN 10088-2   
0,6 x 1000 x 2000  
poler, folia zwykła 1.4016 ( H17 ) 

kg 12500   

 

 

3. 

Blacha szlifowana w arkuszach  PN-
EN 10088-1 , PN-EN 10088-2   
0,6 x 1000 x 2000   szlif 320  
folia zwykła 1.4016 ( H17 ) 

kg 16000   

 

 

RAZEM w złotych X X X    

 
 

2. Składam /-y  niniejszą  ofertę  w  imieniu  własnym / jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  

    o udzielenie zamówienia*.  

3. Oświadczam/-my*,  że uzyskaliśmy konieczne informacje  do  przygotowania i złożenia oferty. 

4. Oświadczam/-my*, że zapoznaliśmy się  z  treścią Warunków Zamówienia  (WZ) oraz nie/akceptuję/-my*      

    warunki projektu umowy zawarte w Załączniku Nr 6 do WZ.  

5. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego asortymentu są zgodne z określonymi w WZ.     

6. Oświadczam/-y*, że posiadamy w dyspozycji kształtowniki  zamknięte : 30 x 20 x 2; 40 x 40 x 1,5;                       

    40 x 20 x 1,5 oraz inne ( OH18N9 ) oraz pręty fi 6mm gat. 1,4301 ( OH18N9 ) ciągniony H9. 

7. Oświadczam/-y*, że oferujemy kredyt kupiecki w wysokości ……………………… zł brutto. 

8. Oferujemy, ze dostawy zamówionej partii produktów zrealizujemy w terminie  ...... dni. 

9. Oferujemy 30 dniowy termin płatności.  

10. Informuję/-my*, że nie zamierzam/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy:    

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

    w zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

11. W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w miejscu  

    i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

    Osoby upoważnione do reprezentacji (w preambule umowy), posiadające stosowne umocowanie prawne,       

    wynikające z zapisu KRS, pełnomocnictwa lub innego dokumentu, załączonego zgodnie z SIWZ do oferty. 

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

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

12. Oświadczam/-y*, że oferta zawiera/nie zawiera*  informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w      

     rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Informacje  takie  zawarte  są  

     w  następujących dokumentach: ................................................................................... 

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

Oświadczamy  – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty 

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 

 

 

.................................................                                 ........................................................... 
               miejsce i data                                                                       odpis osoby/-ób  uprawnionej/-ych                                                      
                                                                                                    do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
*  niepotrzebne skreślić      


