Załącznik nr 2 do postępowania ofertowego
………………………………..
(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP: .................................
KRS: …….........................
tel.: ..................................
e-mail: ……………………..
Kopalnia Soli "Wieliczka"
Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.,
Park Kingi 1,
32-020 Wieliczka
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:
„Dostawę hydraulicznych nożyc gilotynowych w roku 2019”
Odpowiadając na zapytanie o cenę na „Dostawę hydraulicznych nożyc gilotynowych w
roku 2019”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną brutto :
…………………………………………………………………………………………………zł
słownie………………………………………………………………………………...……….zł
w tym:
L.p
.

j.m.

Ilość

szt.

1

Nazwa artykułu

Cena
jednostkowa
netto
[zł]

Wartość
netto [zł]

Stawka
podatku
VAT [%]

Wartość
brutto
[zł]

………………1

………1

……………1

……………1

Hydrauliczne nożyce
gilotynowe
1.

…………………………
…………………………
(typ, model oferowanego wózka,
rok produkcji)

RAZEM

-----------

2. Parametry oferowanego sprzętu
Parametry hydraulicznych nożyc gilotynowych
Nazwa producenta
Typ/Model
Rok produkcji
Napęd

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego
--------------

Parametry
oferowane przez
Wykonawcę

-------------2019
hydrauliczny

1

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie poprawki można wprowadzać jedynie
poprzez skreślenie i parafowanie.
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Szerokość cięcia blachy [mm]
Grubość robocza gięcia blachy dla Rm 400 N/mm2 – 16
[mm]
Grubość robocza cięcia blachy dla Rm 700 N/mm2 – 10
[mm]
Grubość robocza cięcia blachy dla Rm 700 N/mm2 – 12
[mm]
Linia cięcia podświetlana laserowo

minimum 3000
TAK

………………

TAK
TAK
TAK

Automatyczna regulacja kąta cięcia blachy

TAK

Automatyczna regulacja szczeliny cięcia blachy

TAK

Automatyczna regulacja zderzaka tylnego z pulpitu
sterowniczego

TAK

GWARANCJA
12 miesięcy liczonych od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia od Wykonawcy.
Wykonawca oferuje gwarancję przekraczającą
wymagane 12 miesięcy

………………

TAK

………………

--------------

Proszę podać ilość
miesięcy z przedziału
do 12 do 60

……………..
CZAS REAKCJI SERWISU 2
Wykonawca oferuje dla całości zamówienia czas reakcji
serwisu nie dłuższy niż 72 godziny
Wykonawca oferuje dla całości zamówienia czas reakcji
serwisu nie dłuższy niż 48 godzin
Wykonawca oferuje dla całości zamówienia czas reakcji
serwisu nie dłuższy niż 24 godzin

TAK
---------------------------

Ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta w czasie trwania gwarancji: ……….
3. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie do 140 dni od dnia
podpisania umowy.
4. Udzielamy gwarancji dla urządzenia przez okres………. miesięcy. Zaoferowanie
okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.
6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony przez
zamawiającego jako załącznik w zapytaniu. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:
………………………………………………..………..…………………………
(imię, nazwisko, nr tel.)
8. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu o cenę to jest
przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
2

Do czasu reakcji serwisu nie wlicza się dni uznanych ustawowo za wolne oraz sobót.
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9. Oświadczam, iż posiadamy niezbędne doświadczenie polegające na dostawie co
najmniej 1 nożyc gilotynowych o wartości co najmniej 200.000,00 zł w okresie
ostatnich 3 lat
TAK / NIE
10. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć dostarczenie
następujących komponentów oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia :

Lp.

Komponenty dostarczone przez
podwykonawców:

Nazwa podwykonawcy:

1.
2.
3.
Uwaga: Należy podać komponenty zamówienia, których dostarczenie zostanie powierzone
podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z
tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć dostarczenia komponentów zamówienia
podwykonawcom.

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:
Lp.
1.

Nazwa dokumentu
Poświadczenie/referencja lub inny dokument poświadczający spełnienie warunku
posiadania doświadczenia

2.
3.
4.
5.
Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Znak sprawy: 17/2019

3

