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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 :  05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.   

na usługę pn.  

wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej  prasy krawędziowej 

  w ramach  leasingu operacyjnego z wykupem końcowym 

dla Zakładu  Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 
32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

 

składamy niniejszą ofertę zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Zamówienia.  
 
 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia za: 
 

Cenę netto ........... zł (słownie: .................................................. ,  

podatek VAT w wys. ........% tj. ................... zł (słownie: .............................................   

Cenę brutto ................. zł (słownie: ................................................................................ 
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Powyższe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia zostało skalkulowane przy założeniu 
stopy bazowej WIBOR 1M z dnia …………………………….. wynoszącej ……… % ( podać wysokość stopy 
przyjętej do kalkulacji ) i przedstawia się następująco: 
 
 

Rodzaj opłaty/liczba opłat 
Wartość netto          

w PLN 

 Podatek VAT  

w  PLN 

Wartość brutto      

w PLN 

Pierwsza rata ( wpłata wymagalna ) - 5 % 

wartości Przedmiotu leasingu tj. 

304 500,00 zł netto 

  70 035,00 zł VAT 

374 535,00 zł brutto 

   

 

 5 pierwszych rat leasingowych ( każda o 

wartości o1% wyższy od pozostałych 54 rat ) 

• miesięczna rata - ………………………. zł 

• miesięczny kaucja 

      gwarancyjna - …………………………..zł 

• ubezpieczenie miesięczne – 

                            ………………………….. zł  

 

RAZEM MIESIĘCZNA RATA:  

 

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

                 VAT:  ………………………… zł   

               brutto …………………………. zł   

5 rat x wartość pojedynczej raty 

   

 

54 równe raty leasingowe (obejmujące 

wszystkie koszty i opłaty dla Przedmiotu 

leasingu zgodnie z WZ ) tj. : 

• miesięczna rata - ………………………. zł 

• miesięczna kaucja  

      gwarancyjna - …………………………. zł 

• ubezpieczenie miesięczne – 

                            ……………….. zł                            

 

RAZEM MIESIĘCZNA RATA:  

 

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

                VAT:  …………………………. zł   

               brutto …………………………. zł   

54 raty x wartość pojedynczej raty 

   

Podatek VAT od wartości końcowej wykupu           

( kaucja gwarancyjna ) płatny w momencie 

zbycia sprzętu zgodnie z OWUL 

   

Całkowity koszt leasingu 

operacyjnego: 

   

 
 
 
 



Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.  32 – 700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 
tel. +48-14-612-24-64;  +48-14-612-30-45  fax. +48-14-612-27-39 

 

znak sprawy : 05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o. 

 
3

 
 

• Stawka podatku VAT: ……….. % 

• Kaucja gwarancyjna łącznie: …………………………  PLN. 

• Cena zbycia przedmiotu leasingu: …………………….. PLN +VAT ( zgodnie z Warunkami Umowy 
Leasingu Operacyjnego obowiązujące u Wykonawcy ) 

• Całkowita wartość usługi leasingowej wynosi ……………….. PLN brutto i wynika z wybranej w 
wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, najkorzystniejszej oferty 
złożonej przez Wykonawcę. 

• Terminy płatności kolejnych rat leasingowych będą realizowane w odstępach miesięcznych od 
dnia zawarcia niniejszej umowy w terminie  do  ………… dnia miesiąca 

• Kaucja gwarancyjna i ubezpieczenie będą płatne w ratach w terminach określonych dla rat 
leasingowych 

 
2.   Składamy  niniejszą  ofertę  w  imieniu  własnym / jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający    
       się o udzielenie zamówienia*.  
 

3.    Oświadczamy,  że uzyskaliśmy konieczne informacje  do  przygotowania i złożenia oferty. 
 

4.    Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
5. nie podlegamy wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu w okolicznościach, o których mowa 

w § 9 ust. 6 Regulaminu 
 

5.    Oferujemy ……… rat leasingowych miesięcznych   
 

6.    Oferujemy termin płatności według harmonogramu spłat rat leasingowych stanowiących   
        załącznik do umowy. 
 

7.    Oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania   

         zamówienia zgodnego z opisem zawartym w Warunkach Zamówienia, 
 

8.    Zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy leasingu na   
       realizację przedmiotu zamówienia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o   
       wyborze najkorzystniejszej  oferty.  
       Wykonawcy przysługuje prawo  wniesienia sprzeciwu do Kierownika Zamawiającego wyłącznie    
       wobec czynności dotyczącej wykluczenia  sprzeciwiającego z postępowania o udzielenie zamówienia lub   
       odrzucenia oferty sprzeciwiającego .       
       Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia  przed upływem terminu, o którym mowa    
       powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta nie   
       podlegająca odrzuceniu lub gdy Wykonawcom nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. 
 
9.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy  do niej zastrzeżeń. 
 

10.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych przedstawioną ofertą na czas wskazany w Warunkach 
Zamówienia. 

 

11. Oświadczamy, że: 
-  nie powierzymy wykonania zamówienia podwykonawcy*  
-   powierzymy wykonanie części zadania podwykonawcom w następującym  w zakresie*: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

12.   W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w   
        miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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13.   Wymienione osoby upoważnione są do reprezentacji Wykonawcy – Finansującego i    
       posiadają stosowne umocowanie prawne, wynikające z zapisu KRS, pełnomocnictwa lub   
       innego dokumentu, załączonego zgodnie z WZ do oferty. 
 
14. 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:  
      ............................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................. 
 
15. Do oferty dołączamy następujące załączniki: 
               

Nr 
załącznika 

Nazwa załącznika 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Oświadczamy  – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty 
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 

.................................................                                                                                                          
         ( miejscowość, data )                                                        
 
 
 

                                                                       ........................................................... 
                                                                                  podpis osoby/-ób/ uprawnionej/-ych do reprezentowania              
                                                                                                         wykonawcy lub pełnomocnika 

 

*  niepotrzebne skreślić      


