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……………………..…….………                                                    ….……………,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/1205/2021 w celu udzielenia 

Zakupu pn.: „Usługi koparkami g ąsienicowymi min. 24t, o mocy min. 140KM, z ły żką do kopania i ły żką 

do skarpowania wraz z obsług ą operatora”,  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 następującą cenę jednostkową dla ……… (podać ilość) części Zakupu tj. cenę 

netto za 1 godzinę pracy koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatora: 

……………………………. zł netto / 1 h 

słownie: ………………………………………………………………….………………………………………… 

2. Koszt paliwa leży po stronie Wykonawcy. 

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

Zakupu i są cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy. 

4. Jestem/-śmy związani niniejszą Ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji tj. przez okres 90 dni,  

licz ąc od dnia upływu terminu składania Ofert. 

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

6. 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 . 

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

i postanowieniami Umowy.  

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

stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ . 
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9. Oświadczam/-y, że posiadam/-y wszelkie niezbędne zezwolenia do należytego wykonania przedmiotu 

Zakupu. 

10. Zobowiązuję/-my się do posiadania, na dzień zawarcia umowy zakupowej, ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 

oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, o ile wykonywanie umowy wymaga 

posiadania uprawnień zawodowych, na standardach rynkowych dla tego rodzaju ubezpieczeń z sumą 

gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia - ważnej na czas realizacji 

Zakupu. Jednocześnie zobowiązuję/-my się, że przed upływem okresu ubezpieczenia zostanie on 

odpowiednio wydłużony na cały okres realizacji Zakupu. 

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

16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. 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 . 

13. 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. 

14. 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. 

15. Wadium w wysokości …………………….… zł zostało wniesione w formie pieniężnej. 

16. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy na ten sam rachunek bankowy, z którego 

        dokonano wpłaty wadium, chyba że Wykonawca wskaże inny rachunek bankowy wraz z uzasadnieniem. 

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

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

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

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

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

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 .......*) 

21. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. ……………………………………..  

4. ……………………………………..  

5. …………………………………….. 

6. ……………………………………… 

7. ……………………………………… 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

10. ……………………………………. 

 

 

 

 

 
*) - niepotrzebne skreślić 

 

 

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

 lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 


