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Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01 
 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37 
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Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06  fax: + 48 44 735 16 24 
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000134150 
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN  REGON 592178498  NIP: 769-19-76-060, BDO: 000019106 

 
 
 

…………………………………………… 

 pieczęć firmowa 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Ja/my, niżej podpisany/i ………………………….., działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy): 

 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Nr telefonu/faks: ……………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: ……………………………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego nr BTC/FZ/0341/004-1/2021/P, pn.: „„Świadczenie usług koparką ssącą 

oraz pojazdem WUKO z dyszami łańcuchowymi” składam/y niniejszą ofertę wstępną: 

I część Zakupu: 

Nazwa 
Szacowana ilość 

godzin 
Cena PLN netto  

za 1h 

Dane teleadresowe na potrzeby 
wywołania usługi                            
(mail, nr telefonu) 

Świadczenie usług koparką ssącą o parametrach:                                             
- przepływ powietrza min 25000 m³ /h,                                                            
- elastyczny wąż ssący o średnicy 250mm,  
  długość  węża 30 m,                        
- maksymalne podciśnienie - 0,2 bar.    

180 
  
  

  

  

II część Zakupu: 

Nazwa 
Szacowana 
ilość godzin 

Cena PLN netto za 
1h 

Dane teleadresowe na potrzeby 
wywołania usługi                            
(mail, nr telefonu) 

Świadczenie usług pojazdem typu WUKO z dyszami 
łańcuchowymi o parametrach: 
- wydajność 360l/min., 
- minimalne parametry wody 170 bar 

120   
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Jednocześnie oświadczam/y, że: 

 Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zakupu. 

 Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania Zamówienia. 

 Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

 Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do należytego wykonania przedmiotowego Zakupu. 

 Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek 

GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej 

działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, 

ponadto dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy 

których będziemy świadczyć usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów. 

 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”), znajdującym się na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi. 

 Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:  

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

 Osobą upoważnioną do kontaktu jest: …………………………...…………………………………………………………………… 

 Numer telefonu ……………………………………………………………….…………………………………….…………………… 

 Adres poczty elektronicznej  …………………………………………….……...……………………………………………………… 

 

 

 

 

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

      Miejscowość i data                         podpisy i pieczątki  uprawnionych reprezentantów  
                                                                                                               lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy 
 


