
„Dos tawa  w ra z  z  u s ł ugą  wym iany  pod ze spo łów  w  za s i l a c za ch  UPS  t ypu  SENTRY"  ( ZP  31 /12 )

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
z dnia 7.09.2012 r.

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

   O F E R T A    
(WZÓR)

na

„Dostawę wraz z usługą wymiany podzespołów w zasilaczach UPS 
typu SENTRY" (ZP 31/12)

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

Adres ul. .............................................. kod ......-............. miejscowość ........................................

województwo......................................................... powiat ............................................................

Nr telefonu........................................    Nr faksu............................................................................

NUMER NIP .......................................... NUMER REGON .................................................................

Nr rachunku bankowego .................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego w  BZP Numer 

ogłoszenia: 360372 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012  oraz po zapoznaniu się 

z  materiałami  przetargowymi  na  „Dostawę  wraz  z  usługą  wymiany 

podzespołów w zasilaczach UPS typu SENTRY" (ZP 31/12).

 oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

1. wartość netto ...................................          

2.     wartość podatku VAT ............................................................................. ( stawka........ )%    

3. wartość brutto .................................        

4.     termin płatności  (min.30 dni):                             .....................................................

5.  Wykonawca udziela .....................  (min. 12 -cio miesięcznej)  gwarancji  na naprawy i remonty 

wykonane w ramach wykonywanej usługi.

6. Wykonawca udziela ..................... (min. 10 -cio letniej)  gwarancji na żywotność akumulatorów 

objętych  niniejszym  postępowaniem.  (należy  podać  stronę  producenta  akumulatorów,  na  której 

znajdują się parametry techniczne ........................................................... )

7. wymagania dotyczące autoryzowanego serwisu:

Adres ............................................................................................................................................ 

telefon................................. fax......................................

- Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania naprawy z zakresu objętego niniejszym 
zamówieniem , liczony  od chwili reakcji serwisu : .............................. (max 48 h)
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P o n a d t o :

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia  i  nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

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

3. 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.

4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo  Zamówień  Publicznych  (W  przypadku  osób  fizycznych  oświadczam,  że  brak  jest 

podstaw do  wykluczenia  z  niniejszego  postępowania,  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  2 

ustawy).

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)

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