
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
                                     

 Data ...................................

O F E R T A (WZÓR)
na

 
  „Wymiana kondensatorów f i l trujących i  akumulatorów bezobsługowych w UPS-ach”

Nr sprawy ZP 14/2015

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................................................
Adres ul. ............................................................ kod ...........-............ miejscowość ..................................................
województwo....................................................................powiat ...............................................................................
Nr telefonu......................................... Nr faksu................................................. E-mail ….........................................
NUMER NIP .............................................................. NUMER REGON .................................................................
Nr rachunku bankowego ............................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego w BZP Numer ogłoszenia:  93292 -
2015 oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

1. wartość netto .......................................................................................................................  
(słownie: ...............................................................................................................................)

2.    wartość brutto.............................................................................................................
(słownie: ...............................................................................................................................)             

Przedmiot zamówienia Cena netto VAT Cena brutto 
Akumulatory
Kondensatory

Usługa wymiany (robocizna + transport)
RAZEM -

3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie ….................................* (max. do 2) tygodni od daty 
podpisania umowy 
* Wypełnia Wykonawca.

4. Oświadczamy, że udzielamy …........* (min. 50000) godzinnej gwarancji pracy na zainstalowane 
kondensatory filtrujące oraz …........* (min. 10) lat żywotności na wymienione akumulatory przy 
zachowanej temperaturze pomieszczenia nie większej niż 25°C.
* Wypełnia Wykonawca.

5. Strona internetowa producenta oferowanych akumulatorów, na której znajdują się informacje o parametrach 
technicznych oferowanych akumulatorów: ….................................................................................................* 
* Wypełnia Wykonawca.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że płatność nastąpi przelewem w terminie …........* (min. 30) dni od dnia otrzymania faktury.
  *  Wypełnia Wykonawca. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności należy go podać.
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10. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części 
dotyczącej ................................................./że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału 
podwykonawców*
 * niepotrzebne skreślić

11. Oświadczamy, iż osobą odpowiedzialną  za realizację całości przedmiotu zamówienia jest: 
.................................................................tel.: ………..............……;

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)  
c)  

         ................................................................
                    Podpisy osób uprawnionych 
                do reprezentowania Wykonawcy.
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