
TZ/1061/2021 

Załącznik nr 1 do SWZ 

  

 

 
 

  
 

 
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

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 

 
Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

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 nr BDO 000019106 

Strona 1 z 3 

 

……………………..…….………                                                    ….……………,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:………………………………………………………… 

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

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/1061/2021 w celu udzielenia 

Zakupu pn.: „Usługa wynajmu samochodów samowyładowczych”,  składam/-y niniejszą Ofertę  

na wykonanie ww. Zakupu na warunkach określonych w SWZ: 

1. Za wykonanie przedmiotu Zakupu zgodnie z postanowieniami projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 

do SWZ, oferujemy następujące ceny jednostkowe: 

L.p. Przedmiot Zakupu J.m. 

Ilość 
oferowanych 

pojazdów 
(odpowiadaj ąca 
ilo ści cz ęści na 
które składana 

jest Oferta) 

Cena 
jednostkowa 
netto /PLN/ 

cyfrowo 

Cena jednostkowa netto /PLN/ 
słownie 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

1 

cena netto za 1 dobę 
wynajmu samochodu 
samowyładowczego 
bez obsługi kierowcy 

doba ………… ………… 

 
 

………………………………………… 
 

………………………………………… 

2. Koszt paliwa do pojazdów oraz koszt zatrudnienia pracowników obsługujących pojazdy leży po stronie 

Zamawiającego. 

3. Koszt transportu pojazdów leży po stronie Zamawiającego.  

4. Koszty napraw w przypadku awarii wymagających wykonania napraw głównych i nie wynikających  

z bieżącej eksploatacji pojazdu leżą po stronie Wykonawcy. Za czas wykonania naprawy Wykonawcy  

nie przysługuje wynagrodzenia umowne. 

5. Podstawowe koszty eksploatacji szczegółowo opisane w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SWZ pojazdu pokrywa Najemca. 

6. Oświadczam/-y, że ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją 

Zakupu i są cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy. 
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7. Jestem/-śmy związani niniejszą Ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji tj. przez okres 90 dni,  

licz ąc od dnia upływu terminu składania Ofert. 

8. Zapoznałem/-łam/-liśmy się z otrzymaną Specyfikacją i przyjmuję/-my ją bez zastrzeżeń. 

9. Akceptuję/-my treść projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, a w przypadku wyboru naszej 

Oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści i na warunkach w nim określonych wraz z ewentualnymi 

modyfikacjami i zmianami treści SWZ, w tym projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ . 

10. Oświadczam/-y, że Zakup zrealizujemy w terminie i na warunkach zgodnych ze Specyfikacj ą  

i postanowieniami Umowy.  

11. Przyjmujemy do wiadomości, że możemy otrzymać do realizacji dowolną ilość części spośród tych,  

na które złożyliśmy Ofertę. 

12. Wyrażam/-y zgodę na 30 - dniowy termin płatno ści, zgodnie z regulacją zawartą w projekcie Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ . 

13. Niniejsza Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14. W przypadku wybrania mojej/naszej Oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy zakupowej w miejscu  

i terminie okre ślonym przez Zamawiaj ącego , na warunkach określonych przez Zamawiającego w projekcie 

Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ . 

15. 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. 

16. Oświadczam/-y, 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 http://betrans.pl/przetargi. 

17. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego Postępowania zakupowego należy kierować na adres:    

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Numer telefonu:  ……………….…    Nr faksu:  ……………..…… Adres e-mail:  ………………………..….… 

19. Niniejsza Oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
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/ Dokumenty stanowiące tajemnicę handlową zawarte są na stronach .... / w załącznikach .......*) 

 

20. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

20.1. ……………………………………. 

20.2. …………………………………….  

20.3. …………………………………….  

20.4. …………………………………….  

20.5. …………………………………….  

20.6. …………………………………….  

20.7. …………………………………….  

20.8. …………………………………….  

20.9. …………………………………….  

20.10. ……………………………………. 

 

*) - niepotrzebne skreślić 

 

.............................................................. 
 /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 


