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Zaoferowane materiały(nazwa, typ, dane 

charakterystyczne, producent)

Jedn. 

miary
Ilość

Wartość 

jednostkowa 

netto                 

[PLN]

Wartość netto

[kolumna 5x6] 

[PLN]

1 3 4 5 6 7
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Nazwa: …………………………………..

Typ: ……………………………………...

Dane charakterystyczne: ………………...

…………………………………………...

Producent: ………………………………..

kg 425

Wykonawca winien wypełnić kolumny 3, 6 i 7.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z otrzymaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ w oparciu o niżej wymienione ceny 

jednostkowe, za cenę

Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiany materiał

Spoiwo manganowo-krzemowe do spawania stali 

niskowęglowych  - 3,0 - 3,2 mm

[Wyrób ma mieć postać litych prętów. Spoiwa mają być 

w opakowaniach o ciężarze brutto 5 kg.  

Jakość drutu zgodna z wymogami norm: PN EN ISO 

636:2008: W 46 3 W 4Si1, AWS A5.18:ER-70S-6.

Wyrób ma posiadać dopuszczenia klasyfikacyjne TÜV, 

ABS, GL, LR, DB].

* - wypełnić jeśli dotyczy

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu:

Imię i nazwisko: …………………………..………..

Tel.* …………….………..

Fax.* ……………………..

E-mail:* …...……………….

* - wypełnić co najmniej dwie pozycje

OFERTA

Część 1 - Dostawa spoiwa manganowo-krzemowego

NIP: ...................................................

REGON: ............................................

NR KRS*: ............................................

CEDiG*: ............................................

Do: ……………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..
(Nazwa i adres Zamawiającego)

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na: „Ddostawę materiałów spawalniczo-ściernych”, z podziałem na 2 części, znak sprawy: KZP-

1/253/TTZ/2/19/UE.
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…………...………………………………

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/2/19/UE

Załącznik nr 1

(Nazwa i adres Wykonawcy)

1



9. Udzielam(y) gwarancji jakości na każdą dostarczoną partię materiałów.

10. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy /nie zamierzamy (* niewłaściwe skreślić ) powierzyć Podwykonawcy.

6. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Oświadczam(y), że:

      - przedmiot zamówienia przedstawiony w niniejszej ofercie wymieniony jest w Załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  

        usług (tekst jednolity. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm..).

      - w związku z przepisem art. 17 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Zamawiajacym.

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia dostarczymy do Zamawiającego w terminie: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

8. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XVI i XVII SIWZ.

5. Oświadczam(y), że  zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania wraz z 

    Załącznikami.

4. Oświadczam(y), że materiały będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad.

11. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, wg Rozdziału XVII SIWZ i zobowiązuję(my) się 

      w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym      

      przez Zamawiającego.

7. Oświadczam(y), że oferowane ceny jednostkowe ujęte w ofercie są niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia.                  

3. Oświadczam(y), że oferowane materiały posiadają deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       (miejscowość)                                                                                                                                                                                                               (podpis(y) wykonawcy)

…………………………………..

Integralną część oferty stanowią:

......................................................

  ......................................., dnia..........................                                                                                        ....................................................

......................................................

13. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)      2016/679 

      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

      oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

      udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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