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Sprawa nr: PN-01-4/2016                                                                      Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  

    Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców * 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Usług 
Gminnych Sp. z o.o. 
ul. Inowrocławska 14 
88-170 Pakość 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  
Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
 
My niżej podpisani (w przypadku podmiotów występujących wspólnie podać dane dotyczące Pełnomocnika 

Wykonawcy) 

___________________________________________________________________________  

 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących 
wspólnie- wszystkich wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) 
 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

NIP ________________________ 

Regon ______________________ 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. OŚWIADCZAMY, że ładowarka (marka/typ/model)  
 
………………………………………............................................................................................. 
 
spełnia następujące parametry: 

 
• Rok produkcji: 2016 (fabrycznie nowa) 
• Pojemność łyżki: (min. 3,5 m3)............................................. 
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• Maszyna jest mobilna (mobilność kołowa- koła pełne) 
• Maszyna jest sprawna technicznie i gotowy do korzystania 
• Maszyna spełnia pozostałe warunki techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia 

opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

3. OŚWIADCZAMY, że udzielamy (min. 24 m-ce) ..................... m-cy gwarancji na 
dostarczoną maszynę. 

 
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych zawartymi w nich warunkami. 
 
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostaną wprowadzone do 

umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
6. OŚWIADCZAMY, że posiadamy pełne i nieobciążone prawami osób trzecich prawo 

własności przedmiotu zamówienia oraz do dysponowania nim na rynku. 
 
7. OŚWIADCZAMY, że dostawca maszyny jest autoryzowanym przedstawicielem producenta 

oferowanej maszyny oraz dysponuje stacjonarnym i mobilnym serwisem oraz magazynem 
części zamiennych. 

 
8. OFERUJEMY wykonanie zamówienia za następującą cenę *:  
 
1) cena netto nabycia maszyny …………………………………. PLN 
 
podatek VAT wg obowiązującej stawki ................... % 
 
cena brutto nabycia maszyny …………………………………. PLN 
 
2) opłata wstępna netto- 0% ceny nabycia .......................0,00............................. PLN 
 
podatek VAT wg obowiązującej stawki ................... % 
 
kwota brutto ...................0,00.................................. PLN 
 
3) 1 rata leasingowa netto ......................................................................... PLN 
 
podatek VAT wg obowiązującej stawki ................... % 
 
kwota brutto ......................................................... PLN 
 
4) wartość netto wykupu maszyny- 20% ceny nabycia ..................................... PLN 
 
podatek VAT wg obowiązującej stawki ................... % 
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kwota brutto ......................................................... PLN 
 
5) całkowita wartość zamówienia netto = opłata wstępna netto + łącznie raty leasingowe netto + 
wartość netto wykupu maszyny 
 
całkowita wartość zamówienia netto .............................................................. PLN 
 
podatek VAT wg obowiązującej stawki ................... % 
 
całkowita wartość zamówienia brutto ............................................................ PLN 
 
Całkowita wartość zamówienia brutto słownie: …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
* Przy obliczaniu ceny przyjęto stawkę EURIBOR 1M z dnia 13.12.2016r. 
 
UWAGA!  Przewiduje się możliwość zwiększenia stawki podatku VAT w okresie trwania 
umowy do wysokości obowiązującej w dniu każdorazowego wystawienia faktury. 
 
9. OŚWIADCZAMY, że oferujemy termin płatności zgodny z zapisami SIWZ. 
 
10. Oprocentowanie leasingu będzie zmienne w całym okresie leasingu- oparte na stopie 

procentowej europejskiego rynku międzybankowego EURIBOR 1M. 
 
11. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ oraz 

akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dokumentacji 
przetargowej. 

 
12. OŚWIADCZANY, że Wykonawca jest/ nie jest* płatnikiem podatku VAT. 
 
13. INFORMUJEMY, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić/ nie będzie prowadzić* do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

Nazwa (rodzaj) towaru, usługi, którego dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego..................................................................................................................., 

wartość tego towaru lub sługi: ...................................................................................... (jeśli 

dotyczy). 

14. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

 
15. OŚWIADCZAMY, że maszyna zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie 

nie dłuższym, niż do dnia 20.01.2017r. Okres obowiązywania umowy wynosi 60 miesięcy.  
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16. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 
 
17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: (adres, nr telefonu, nr faksu, adres e- mail) 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 
18. ZAŁĄCZNIKI do oferty: 
a) Oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania- zał. nr 2 do SIWZ 
b) Dowód wniesienia wadium 
c)  
d)  
e)  
 
....................................... dnia ........................... 

 
 
 
________________________________  

                                                                                       (podpis Wykonawcy/ Wykonawców*) 
UWAGA !  
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Za osobę 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy uznana zostanie osoba widniejąca we właściwym rejestrze lub 
upoważnieniu.  
 
* niepotrzebne skreślić 


