
OFERTA KONKURSOWA 

 

 

 

Pełna nazwa WYKONAWCY: 

 

 

Adres Wykonawcy:  

ul.       nr 

kod pocztowy                 miejscowość 

tel.        fax   

NIP        www   

 

 

W związku z ogłoszonym konkursem na dostawę, instalacje i uruchomienie wymienionych w 

zapytaniu ofertowym pomp ciepła w firmie EURO-TRUCK , oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego: 

 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Ogólna wartość netto Ogólna wartość brutto 

  

Kwota …………………… waluta ………. 

 

Słownie: …………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

Kwota …………………… waluta ……….. 

 

Słownie: …………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Kwota …………………… waluta ………. 

 

Słownie: …………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

Kwota …………………… waluta ……….. 

 

Słownie: …………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Kwota …………………… waluta ………. 

 

Słownie: …………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

Kwota …………………… waluta ……….. 

 

Słownie: …………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

 

1. Warunki płatności: ……………………………………….. 

2. Termin realizacji dostawy:……………………………….. 

3. Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia: 

………………………. ( dopuszczona forma jako dodatkowy załącznik) 

4. Czas reakcji serwisu:………………………………………. 



5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania jakościowe i posiada dopuszczenie do obrotu i używania na terenie 

Rzeczpospolitej. 

6. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy 

……………………. gwarancji, zgodnie z oświadczeniem dotyczącym udzielanej 

gwarancji, usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 

7. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodnie z aktualnym 

stanem prawnym i faktycznym. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od 

terminu składania ofert. 

9. Zapewniamy, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres 

obowiązywania oferty. 

10. Bez zastrzeżeń, przyjmujemy warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej 

oferty jako najkorzystniejszej – deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

d) nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej 

ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

 

12. Oświadczamy, że cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawiera wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym m.in. dostawę 

montaż, transport i szkolenie personelu oraz koszty z tytułu przeniesienia 

majątkowych praw autorskich. 

 

13. Do kontaktów z naszą Firmą upoważniamy Pana/Panią 

……………………………………….., tel. …………………………….., e-mail 

……………………………………….. 
 

Miejscowość i data sporządzenia oferty:    

 

 

   

     

     

     

                                                 

        Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

 


