
TZ/1402/2020 

 

         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

……………………..…….………                                                                  … …………, dnia …………………… 
/pieczęć wykonawcy/                              (miejscowość) 

 
Oferta dla „Betrans” sp. z o.o. 

Ja/my niżej podpisany/i ……………………………………………………………………działając w imieniu i na rzecz  

(dane Wykonawcy) 

Nazwa: ........................................................................................................................................................................ 

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………….. REGON……………………………………………………………. 

Adres e-mail: ............................................................................................................................................................... 

Nr telefonu: …………………………………    Nr faksu: …………………………………..………………………………… 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/1402/20 w celu udzielenia Zakupu 

pn.: „Świadczenie usług w zakresie obsługi tachografów zam ontowanych w pojazdach „Betrans”  
sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans z siedzib ą w Bogatyni”,  składam/-y niniejszą Ofertę na wykonanie ww. Zakupu 

na warunkach określonych w SIWZ: 

1. Wykonanie przedmiotu Zakupu zgodnego ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 
oferujemy za cenę jednostkową: 

 

Lp. Usługa/materiał Cena netto 
cyfrowo 

Cena netto słownie 

1. Kalibracja tachografów cyfrowych i 
analogowych 

  

2. Tachograf z wymianą    

3. Kitas II+ z wymianą   

4. Geoloc   

5. Szyfrowany system przesyłu 
danych z wymianą  

  

6. Akumulator podtrzymania danych z 
wymianą DTCO 

  

2. Zamówienie zrealizujemy w terminie zgodnym z SIWZ  

3. Wyrażamy zgodę na 30 - dniowy termin płatno ści . 

4. W przypadku wybrania naszej Oferty zobowiązujemy się do posiadania podpisu elektronicznego  do 
zawarcia umowy. 

5. Oświadczam/-y, że ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją 
Zakupu i są cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy. 

6. Oświadczamy/-y, że posiadam/-y wszelkie niezbędne zezwolenia do należytego wykonania przedmiotu 
Zakupu. 

7. Zobowiązuję/emy się do posiadania, na dzień zawarcia umowy zakupowej, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej 
działalność związaną z przedmiotem zakupu, o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 100 0000,00PLN ważnej 
na czas realizacji zakupu. W przypadku, gdy okresu ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji usługi 
zobowiązuję/-my się, że przed upływem okresu ubezpieczenia zostanie on odpowiednio wydłużony na cały 
okres realizacji Zakupu. 
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8. Zapoznaliśmy się z otrzymaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń. 

9. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji, tj. przez okres 90 dni, licz ąc od          
dnia upływu terminu składania ofert. 

10. Akceptujemy treść Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 

11. W przypadku wybrania naszej Oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przy użyciu podpisu 
elektronicznego w terminie określonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych przez Zamawiającego 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. 

12. Niniejsza Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym  
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) znajdującym się na 
stronie internetowej http://betrans.plprzetargi. 

14. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych Spółek GK PGE, oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 
ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 
pomocy, których będziemy świadczyć usługi w ramach zawartej Umowy zakupowej będą przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów. 

15. Wadium w wysokości 1 000,00 zł zostało wniesione w formie………………………………………………..  

16. Wadium należy zwrócić na konto nr ………………………………………………………………………….......... 

17. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy zwrócić na adres Wykonawcy…....…………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

18. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na adres:    

……………………………………………………………………………..................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

19. Osobą upoważnioną do kontaktu jest  ……………………….………………….. 

Numer telefonu  ……………….…….    Nr faksu  ……………..…………… 

Adres e-mail  ………………………..…………………………………………. 

20. Niniejsza oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Dokumenty stanowiące 
tajemnicę handlową zawarte są na stronach .... / w załącznikach .......* 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

19.1. ……………………………………. 

19.2. ……………………………………. 

19.3. ……………………………………. 

19.4. …………………………………….. 

19.5. ……………………………………. 

 
* - niepotrzebne skreślić 

.............................................................. 
 /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 

 


