
Zafqczmk nr 1 do S!WZ - Formulae ofertowy Wykonawcy

(piecz^c Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Ja/my, nizej podpisany/i......................... dziafaj^cw imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy);

Nazwa:.

Siedziba:,

Nrtelefonu/faks:

NIP:.

REGON:.

w odpowiedzi do ogtoszonego Post$powania zakupowego nr BTC/4424/2049-1/2018 pn.: ,,Dostawa i serwis ogumienia pojazdow osobowych PTS ,,Betrans"
sp. z o.o. poza siedzibg Zamawiajqcego"sktedam/y niniejsz^ ofert? wst^pnq:

Grupa opon firmy Goodyear

Grupa opon firmy Continental

Grupa opon firmy Michelin

Grupa opon fimny Bridgestone

Grupa opon firmy Pirelli

%

%

%

%

%

Wysokosc rabatu na zakup opon od cen katalogowych Producenta

Ustugi serwisowe b^dqce Przedmiotem Zakupu

Naprawa opony z wywazeniem kote

Wywazenie kote felga stalowa £ 15"

Wywazenie kote felga aluminiowa £ 15"

1

Cena jednostkowa PLN netto (cyfrowo)

p-
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Wymiana opony + wywazenie felga stal 16"

Wymiana opony + wywazenie felga aluminiowa 16"

Wymiana opony + wywazenie felga aluminiowa 17"

Wymlana opony + wywazenie felga aluminiowa 18"

Wymiana opony + wywazenie felga aluminiowa ^19"

Wymiana opony + wywazenie felga stalowa/
aluminiowa - 4x4, SUV

Wymiana opony + wywazenie felga nieprzelotowa

Wymiana opony + wywazenie, run on flat 16"

Wymiana opony + wywazenie, run on flat 17"

Wymiana opony + wywazenie, run on flat 18"

Wymiana opony + wywazenie, run on flat 19"

Wymiana opony + wywazenie - dostawczy

Wywazenie kote feiga stalowa >15"

Wywazenie kofa felga aluminiowa ^15"

Prostowanie felgi stalowej

Prostowanie felgi aluminiowej

Utylizacja o pony

Zawor kote

Przechowalnia opony/kota min.6 miesi^cy

Relokacja opon/kot do 40 kg (dotyczy 1 sztuki)

Dopteta do felgi z czujnikiem - TPMS

Hose serwisow na terenie RP

3^-^^
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Jednoczesnie oswiadczam/v, ze:

• Ceny za usfugi oraz wysokosci rabatow sq state w okresie obowi^zywania Umowy.

• Uwazam/y si? za zwiqzanych niniejsz^ ofertq na czas wskazany w SIWZ.

• Posiadam/y wszelkie niezb$dne zezwolenia do nalezytego wykonania przedmiotowego Zakupu.

• Oswiadczam/y, ze Istotne Postanowienia Umowy, stanowiqce Zalqcznik nr 3 do SIWZ wraz z modyfikacjami ogtoszonymi na stronie: http://betrans.Dl/pr2etarg]

(dotyczy przypadkow modyfikacji SIWZ lub 1PU przez Zamawiajqcego) zosta+y przez nas zaakceptowane. Zobowiqzujemy si?, w przypadku wyboru naszej oferty,

do podpisania Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

• Oswiadczam/y, ze zapoznalismy si$ z zasadami okreslonymi w Kodeksie Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE oraz w Dobrych praktykach

zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, ze my, nasi pracownicy, wspofpracownicy, osoby, przy pomocy ktorych b^dziemy

swiadczyc us+ugi/dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, b^dziemy przestrzegac wszystkich obowi^zujqcych przepisow prawa oraz postanowien wyzej

wymienionych dokumentow.

• Zapoznalismy si? z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporzqdzenie"), znajduj^cym si^ na stronie intemetowej httD://betrans.pl/pr2etarai,

• Oswiadczamy, ze niniejsza Oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i zafqczniki oraz dane, posiada ........... stron kolejno

ponumerowanych i podpisanych przez upowaznionq osob^ / osoby.

• Wszelkq ko respond en q? w sprawie przedmiotowego Post?powania nalezy kierowac na adres:

osobq upowa.Snionq do kontaktu jest:

numertelefonu

adres poczty elektronicznej

Nr konta do zwrotu wadium:.

^
^

Miejsce i data podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawc


