
zał. nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY                               

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Miejscowość

Ulica nr domu: nr lokalu:

Kod pocztowy

NIP

Tel. 

Fax.  / e-mail

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ul. Grotta 3a, 28-100  Busko-Zdrój

1.  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w  trybie  zapytania  ofertowego  na  „Zakup  i  dostawa  fabrycznie  nowego  zestawu
kosząco–zbierającego  do  trawy,  składającego  się  z  nowej  kosiarki  rotacyjnej-
środkowej (międzyosiowej) i kosza ssącego”
  (1)   Oferujemy sprzedaż wraz z dostawą kosiarki rotacyjnej-środkowej (międzyosiowej):

a) marka i typ                                          ..............................................,
b) rok produkcji                                       …..........................................,
c) szerokość koszenia                                 ........................................ .  

za kwotę netto .………............... zł (słownie: …...…................................................. złotych),
plus obowiązujący podatek VAT.  
  (2)   Oferujemy sprzedaż wraz z dostawą kosza ssącego:

a) marka i typ                                          ..............................................,
b) rok produkcji                                       …..........................................,
c) pojemność kosza                                 ........................................ .  

za  kwotę  netto  …....….....… zł  (słownie:  …...………...........................................  złotych),
plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Zobowiązujemy się przeszkolić w obsłudze zestawu kosząco-zbierającego (ciągnik +
kosiarka+  kosz  ssący)  wskazane  przez  Zamawiającego  osoby  oraz  wykonać  próbne
koszenie i zbieranie trawy na trawniku o pow. 1 ha, wskazanym przez Zamawiającego. 

3.  Okres gwarancji  na kosiarkę środkową (międzyosiową) oraz na kosz ssący wynosi
…................. miesięcy.

4.   Osobą  do  kontaktów z  Zamawiającym,  odpowiedzialną  za  wykonanie  zobowiązań
umowy jest Pan/i/ .....................................……………........ tel. kontaktowy ........................ .

5.  Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia oraz wszystkimi załącznikami
stanowiącymi  jego  integralną  część  i  nie  wnosimy  do  nich  żadnych  zastrzeżeń
oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do  właściwego  przygotowania  oferty
i wykonania przedmiotu zamówienia.

6.   Integralną częścią oferty są;
✔ .................................................................................................................................….

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że na dzień składania
oferty  nie  zaistniała  przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), uzasadniająca wykluczenie nas  jako Wykonawcy z postępowania. 

...................................................., dnia ...................….......               
      ………………………......................…......

/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/


	FORMULARZ OFERTY

