
Zaf^cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

(piecz^c Wykonawcy)

., dnia

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Ja/my, nizej podpisany/i......................... dzia+ajqcwimieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

Nazwa:.

Siedziba:.

Nrtelefonu/faks:

NIP:.

REGON:.

w odpowiedzi ogfoszonego Post$powania zakupowego nr BTC/FH/4897/2353/2018 pn.: ,,Swiadczenie ustug sprz?towych spycharkq gasienicowa o mocy min.

340KM i wadze min. 38t wraz z obstugq operatorskq" sktedam/y niniejsz^ ofert^ wst?pn^:

Przedmiot Zakupu

Swiadczenie uslug sprz^towych spycharkq
gqsienicow^ o mocy min. 340KM i wadze min. 38t
wraz z obslugq operatorsk^, paliwem i wszelkimi

innymi kosztami.

Rok
produkcji
spycharki

Typ spycharki
h/Iarka

spycharki
Moc

spycharki

Data
osfatniego
przegladu
spycharki

Norm a
spalania

1/mth

Cena PLN
netto/godz. pracy

spycharki
z obstuga

operators kqoraz
kosztami paliwa

Jednoczesnie oswiadczam/v. ze:

1. Ceny wskazane w formularzu uwzgl^dniaj^ wszystkie koszty zwi^zane z realizacj^ Zakupu.

^ ^ Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans spo+ka z ograniczon^ odpow;edziatnoscic[
Kalisko 13, 97-400 Be+chatow, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibq. w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, te!: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec 2 siedzibq. w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dia todzi-Srodmiescia w ^odzi, XX Wydzia^ Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
KapitatZgktadowy 16 078500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060



2. Ceny oferowane s^ cenami statymi w okresie obowiqzywania Umowy.

3. Zapoznaiismy si^ z tresciq otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (S1WZ) i nie wnosimy do niej zastrzezeh.

4. Uwazam/y si? za zwiqzanych niniejsz^ ofert^ na czas wskazany w SIWZ.

5. Posiadam/y wszelkie niezb^dne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego Zakupu.

6. Oswiadczamy, ze Istotne Postanowienia Umowy, stanowiqce Zatqcznik nr 3 do SIWZ wraz z modyfikacjami ogtoszonymi na stronie httD://betrans.Dl/przetarai

(dotyczy przypadkow modyfikacji SIWZ lub IPU 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 Zamawiaj^cego.

7. 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, wspotpracownicy, osoby, przy pomocy ktorych

b^dziemy swiadczyc ustugi/dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, b^dziemy przestrzegac wszystkich obowiqzuj^cych przepisow prawa oraz

postanowieri wyzej wymienionych dokumentow.

8. Zapoznalismy si^ z Komunikatem dot. obowi^zku informacyjnego wynikaj^cym z Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale] ,,Rozporzqdzenie"), znajdujqcym si^ na stronie internetowej http://betrans.pi/przetargi.

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

ponumerowanych i podpisanych przez upowaznionq osob^/osoby.

10. Wszelk^ korespondencj? w sprawie przedmiotowego Post^powania nalezy kierowac na adres:

Osobq upowaznionq do kontaktu jest:

Numertelefonu

Adres poczty elektroniczne]

Nr konta bankowego do zwrotu wadium

Mfejscowosc i data podpisy i piecz^tkf uprawnionych reprezentantow
Sub upefnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy

n
^ ^ Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedzislnosci^

Kalisko 13, 97-400 Be-tchatow, skr. poczt. 98, tei: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzib^. w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37 ^ Y-

Oddzial Rogowiec z siedzibq. w Rogowcu
Rogowiec, uL Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt, 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: 4844 735 16 24

Sqd Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w liodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Niimer KRS: 0000134150
Kapitat Zak+adowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060


