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ZAŁĄCZNIK NUMER 1. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/2017 z dnia 
17.01.2017 r. 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 02/2017 z dnia 17.01.2017 r. na zakup wózków 
paletowych – 4 szt., będących przedmiotem niniejszego zamówienia 

 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa 

  

Adres 

  

NIP 
 

Nr KRS (Krajowy Rejestr 
Sądowy) lub Nr CEiDG 
(Centralna Ewidencja i 
Informacja o Działalności 
Gospodarczej) 

lub inny odpowiedni 
dokument rejestrowy 

 

Dane Osoby do kontaktu: 

Imię i Nazwisko 
 

Adres e-mail 
 

Telefon 
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Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu 
udzielenia zamówień podmiotom powiązanym  

( TAK / NIE ) 

(Dołączono Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku 
powiązań osobowych / kapitałowych z 
Zamawiającym) 

 

Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu  

( TAK / NIE )  

(Dołączono Załącznik nr 3 – Oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) 

 

Parametry oferty: 

Data przygotowania oferty 
 

Okres ważności oferty (co najmniej do 31.03.2017 
r.)  

Określenie przedmiotu oferty (zakres i opis oferowanego produktu): 

Zakup wózków paletowych – 4 szt.  

Typ wózków: Paletowy elektryczny z przeciwwagą – 1 szt. oraz Paletowy elektryczny 
unoszący prowadzony ręcznie – 3 szt. 

Wózek paletowy elektrycznego z przeciwwagą – 1 szt. 

Model: ……… 

Producent: ……… 

Rok produkcji: ……… (minimum 2011) 
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Przebieg: ……… (do 6000 mtg) 

Udźwig nominalny: ……… (Od 1500 do 1600 kg) 

Pojemność baterii: ……… (minimum 625 Ah)  

Rok produkcji baterii: ……… (minimum 2011) 

Wysokość podnoszenia: ……… (minimum 4500 mm)  

Wysokość masztu w stanie złożonym: ……… (maksymalnie do 2300 mm) 

Ilość funkcji hydraulicznych: ……… (minimum 3) 

 

Wózek paletowy elektryczny unoszący prowadzony ręcznie – 3 szt. 

Model: ……… 

Producent: ……… 

Rok produkcji: ……… (minimum 2011) 

Przebieg: ……… (do 3000 mtg) 

Udźwig nominalny: ……… (Od 1400 do 2000 kg)  

Rok produkcji baterii: ……… (minimum 2011)  

Wysokość podnoszenia: ……… (Od 120 do 150 mm) 

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty: 

Cena netto (PLN)*  

 

*w przypadku wyrażenia ceny w 
walucie innej niż PLN, należy dodać 
symbol waluty, zostanie ona 
przeliczona na PLN wg średniego 
kursu NBP z dnia otworzenia ofert 

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot 
zamówienia  

za cenę netto: 

 

Cena netto – Wózek paletowy elektrycznego z 
przeciwwagą – 1 szt.: 



 
 
 
 

4 
Projekt pn. Zakup linii technologicznej oraz rozpoczęcie produkcji formatek meblowych z płyt 

drewnopochodnych w Szczecinku 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 

____________________________________ 

Cena netto – Wózek paletowy elektryczny unoszący 
prowadzony ręcznie – 3 szt.: 
____________________________________ 

Cena netto łączna: 
____________________________________ 

Kwota podatku od towarów i usług 
VAT: 

 

*w przypadku wyrażenia ceny z 
walucie innej niż PLN, należy dodać 
symbol waluty, zostanie ona 
przeliczona na PLN wg średniego 
kursu NBP z dnia otworzenia ofert 

Cena podatku VAT: 

 

Cena podatku VAT – Wózek paletowy elektrycznego 
z przeciwwagą – 1 szt.:  

________________________ 

Cena podatku VAT – Wózek paletowy elektryczny 
unoszący prowadzony ręcznie – 3 szt.: 
________________________ 

Cena podatku VAT łączna: 
________________________ 

Cena brutto (PLN)* 

 

*w przypadku wyrażenia ceny w 
walucie innej niż PLN, należy dodać 
symbol waluty, zostanie ona 
przeliczona na PLN wg średniego 
kursu NBP z dnia otworzenia ofert 

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot 
zamówienia  

za cenę brutto: 

 

Cena brutto – Wózek paletowy elektrycznego z 
przeciwwagą – 1 szt.: 
____________________________________ 

Cena brutto – Wózek paletowy elektryczny unoszący 
prowadzony ręcznie – 3 szt.: 
____________________________________ 

Cena brutto łączna: 
____________________________________ 
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Termin dostawy  

Termin dostawy powinien być 
określony w formacie 
dzień/miesiąc/rok 

Termin dostawy do …………… (dd/mm/rrrr) 

 

UWAGA: 17 kwietnia 2017 r. stanowi 
nieprzekraczalny termin dostawy. Oferty z 
późniejszym terminem dostawy zostaną odrzucone.  

Okres świadczenia serwisu 
gwarancyjnego  

Okres świadczenia serwisu 
gwarancyjnego określony w 
formularzu oferty winien być 
wyrażony jako liczba pełnych 
miesięcy 

Okres świadczenia serwisu gwarancyjnego to 
…………… miesięcy od daty dostawy  

 

 
Oświadczenie Wykonawcy: 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami do 
Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera 
wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym. 
Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest:  

 fabrycznie nowy (nie jest używany), 
 używany.1  

Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 
Zapytaniu Ofertowym i w Załącznikach do Zapytania Ofertowego. 
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję, (zobowiązujemy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Załączniki: 
 Dokument rejestrowy (np. wpis do KRS [Krajowy Rejestr Sądowy], CEiDG [Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej])  
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym 
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

 

 

                                                             
1 proszę wybrać właściwe oraz ewentualnie wskazać zakres przedmiotu zamówienia, który jest używany/nowy 
(np. poprzez wskazanie danego wózka oraz jego numeru, zgodnie z numeracją z Zapytania ofertowego, zawartą 
w punkcie 2. Opis przedmiotu zamówienia) 
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Imię i Nazwisko osoby  

upoważnionej do złożenia oferty 

 

 

 

Stanowisko służbowe 

 

 

 

 

Data i podpis 

 

 

 


