ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTY
Postępowania nr EU /22/STS/ZZ/2012 ( podejście 2) o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Dostawę Suwnicy Nabrzeżowej

Nazwa i adres firmy
(Wykonawcy)

…………………dnia…………………...

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy
Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 60
81-127 Gdynia
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ………………………………
pod nazwą ……………………………………………………………………………………
MY NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
( nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców )
( w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładnie adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na dostawę:
nazwa przetargu…………………………………………………………………………………
za cenę netto …………………………………………………………………………………...
PLN/USD/EUR* + podatek VAT (……%)
co daje razem cenę brutto:

…………………………………………………………………………………….PLN/USD/EUR*
(słownie PLN/USD/EUR* brutto …………………………………………………………….)
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym (załącznik nr 2)
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4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
5.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do
specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie
SIWZ.
6.AKCEPTUJEMY warunki płatności – przelewy z kont Zamawiającego na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od otrzymania faktury.

7.OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji :
- …….
lata na Suwnicę Nabrzeżową i elementy po odbiorze technicznym ,
- ……….. lata na części naprawiane podczas DLP ,
- ……… lata na powłokę malarską Suwnicy Nabrzeżowej ,
- ……….. lata na konstrukcję stalową Suwnicy Nabrzeżowej ,
liczonej od daty dostawy.
8.UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na
potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………… PLN/USD/EUR * , w
formie …..……………………………………………………………..
9.ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
Sami*/przy udziale niżej wymienionych podwykonawców* :
a)

……………………………………………………………………………………………
(nazwa/firma, dokładny adres Podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………...
(zakres i wartość powierzonych usług)

b)

……………………………………………………………………………………………
(nazwa/firma, dokładny adres Podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………...
(zakres i wartość powierzonych usług)

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: ……………………………......................
……………………………………………………………………………………………….
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki lub konsorcja)
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11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10%

ceny

określonej

w

pkt
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oferty,

w

następującej

formie/formach*:

……………………………….………………………………………………………..........
12. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od_____ do _____
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ, w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na poniższy adres: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
14. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
–

Oświadczenie – Załącznik 3a i 3b

–

Formularz rzeczowo-cenowy – Załącznik 2,

–

Parafowany Wzór Umowy – Załącznik 4

-

Dokumenty wymagane w ofercie zgodnie z punktem 11 SIWZ .

Podpis……………………………………….Nazwisko, imię ………………………………….
W charakterze …………………………………………………………………………………..
Upoważniony do podpisania Ofert w imieniu ………………………………………………….
Podpis……………………………………….Nazwisko, imię ………………………………….
W charakterze …………………………………………………………………………………..
Upoważniony do podpisania Ofert w imieniu ………………………………………………….

Miejscowość ……………………………………..

Data ……………………

* niepotrzebne skreślić
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