Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
i dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego (zabudowanego)
o mocy czynnej ciągłej od 95 do 110 kW z układem samoczynnego załączania
rezerwy SZR 250A, transportem, rozładunkiem, ustawieniem agregatu,
montażem szafy SZR, wykonaniem instalacji przyłączeniowej (umiejscowienie
szafy SZR w odległości około 6 m od agregatu i od miejsca włączenia do instalacji około
7 m, przekrój kabla według karty katalogowej oferowanego agregatu, czynności
łączeniowe należy wykonać przy zachowaniu ciągłości zasilania stacji wodociągowej,
możliwość poprowadzenia kabli przy wykorzystaniu istniejących kanałów kablowych),
podłączeniem, konfiguracją i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
Dane Wykonawcy:
Nazwa............................................................................................................................
Siedziba.........................................................................................................................
Nr telefonu/faks............................................................................................................
(pieczęć firmowa z adresem, nr telefonu)

E-mail.............................................................................................................................
Dane Zamawiającego:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Głownie, ul. A. Struga
3, 95-015 Głowno.
Oferta Wykonawcy
1. Oferuję wykonanie zamówienia polegającego na: zakupie i dostawie fabrycznie
nowego agregatu prądotwórczego (zabudowanego) o mocy czynnej ciągłej od 95 do
110 kW z układem samoczynnego załączania rezerwy SZR 250A, transportem,
rozładunkiem, ustawieniem agregatu, montażem szafy SZR, wykonaniem instalacji
przyłączeniowej, podłączeniem, konfiguracją i przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego, zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty za:
Cenę netto……..…...................………zł + podatek VAT……...…...........…….zł = Cena
brutto……..........………..zł (słownie brutto…………………............................................
…............………...........................................................................................…….……..)
w tym: podatek VAT …................................... zł.
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- Oferuję długość okresu gwarancji ….… miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.05.2020 r.
Termin płatności: 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu
ostatecznego terminu składania ofert.
3. W razie wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do zawarcia umowy
zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia
oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/my, że złożenie oferty oznacza przyjęcie przez nas wszystkich
warunków i ustaleń zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty oraz wzorze umowy
stanowiącym załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.
5. Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.*
6. Inne informacje wykonawcy:
Osoba do kontaktów z Zamawiającym......................................................................
Nr telefonu.................................................................................................................
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*

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

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

data

pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

*) w innym przypadku należy do oferty dołączyć stosowną informację

Nr referencyjny 6/INW/2020

