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.................................... 
    pieczęć wykonawcy 

O F E R TA 

Ja/My niżej podpisany/-i  

......................................................................................................., 
(Imię i nazwisko osoby/osób podpisujących ofertę) 

 

działając w imieniu i na rzecz 

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

................................................................................................................. 
(firma wykonawcy/-ów składający/-ych ofertę, oraz adres siedziby) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o Przetargu na realizację zamówienia p.n. „Dostawa 
instalacji technologicznej do Centrum Recyklingu Ekopak” składamy ofertę 
wykonania przedmiotu zamówienia i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
na następujących warunkach: 

 

Cena wykonania 

przedmiotu 

zamówienia: 

1) Cena netto (bez podatku VAT):  

........................................................... zł 

2) VAT: …… %  tj. .............................................. zł 

3) Cena brutto (z podatkiem VAT): 

........................................................... zł  

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

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

............................................................................. zł) 

Okres gwarancji 

jakości:1 

 

….. miesiące 

Ilość zmian 

koniecznych do 

osiągnięcia 

poziomu odzysku 

odpadów: 

1, 2, 32 
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Gwarantowany 

odzysk (wysort) 

przy morfologii 

odpadów: 

……% 

 

1. Oświadczam/-y, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
dostarczymy, zamontujemy i dokonamy rozruchu mechanicznego i 
technologicznego następujących maszyny i urządzeń o parametrach 
spełniających wymagania Zamawiającego określone w Warunkach 
Przetargu wraz z załącznikami: 

L
p. 

Elementy 
wyposażenia 

linii (nr 
oznaczenia 
na rysunku 

technologicz
nym 

projektu): 

Ilość: Producent (nazwa), typ i rodzaj urządzenia: Cena netto 

1. Rozrywarka 
worków … 

Producent 
(nazwa):……………………………..………………………… 

Typ, model …………………………………………………………………… 

 

2. Przesiewacz … 
Producent (nazwa): ……………………………..……………………… 

Typ, model …………...……………………………………………………… 

 

3. Separator 
balistyczny … 

Producent (nazwa): 
……………………………..………………………… 

Typ, model …………………………………………………………………… 

 

4 Separator 
balistyczny … 

Producent (nazwa):……………………………..……………………… 

Typ, model…………………………………………………………………… 

 

5 Prasa do 
surowców … 

Producent (nazwa): ……………………………..……………………… 

Typ, model …………………………………………………………………… 

 

6 Dostawy własne 
oferenta 

Konstrukcje wsporcze, pomosty, zsypy, przenośniki, 
kabiny sortownicze, systemy sterowania, zabezpieczeń 
itd. 

 

7 Łożyska* Producent (nazwa):……………………………..……………… 
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8 Napędy 
przenośników* 

Producent (nazwa):……………………………..……………… 

 

9 Taśmy/pasy 
transmisyjne 

Producent (nazwa):……………………………..……………… 

Typ, rodzaj …………………………………………………………………… 

 (*) – dotyczy elementów handlowych w dostawach własnych  

2. Wykaz niezbędnego sprzętu (ładowarki, wózki widłowe itp.), urządzeń 
pomocniczych, specjalistycznych narzędzi, który wg wykonawcy będzie 
niezbędny do obsługi instalacji: 
………………………………………………………………….. 

3. wykaz personelu ze wskazaniem minimalnych kwalifikacji do obsługi 
instalacji z uwzględnieniem i podziałem na pracę zmianową: 
…………………………………………………………………… 

4. bilans mocy którą Zamawiający będzie musiał zapewnić dla zasilenia 
instalacji i systemów pomocniczych; 
………………………………………………………………….. 

5. Zamierzam powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom 
w następującym zakresie:3 

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

6. Wybór oferty Wykonawcy nie będzie4 prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu udostępnionymi 
przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.  

8. W sytuacji wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy 
się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w ofercie oraz 
zawartych w dokumentacji postępowania, w miejscu i terminie określonym 
przez zamawiającego. 

9. Oświadczam/y, iż następujące informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji:5 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
W związku z powyższym, w odniesieniu do ww. informacji, zastrzegam/-
y, iż nie mogą one być ujawniane innym osobom niż wykonujące czynności 
w postępowaniu po stronie Zamawiającego.  

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

11. Składając ofertę, oświadczamy, iż Wykonawca spełnia określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w Przetargu oraz wobec Wykonawcy nie 
zachodzą wskazane w Warunkach Przetargu podstawy wykluczenia. 
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12. W celu potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia, Wykonawca 
oświadcza, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał następujące 
zamówienie/-a: 

 

 

  
 
 
…........................,                       .............................................................. 
 data                        podpis osoby/osób  upoważnionej/-ych 

 

Załączniki: 

1. ………………………………. 
2. ……………………………..6 
3. …………………………….. 
 

 

 

 
1 UWAGA !!! Jeżeli w kolumnie Wykonawca nie poda okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż wykonawca 
zobowiązał się do udzielenia gwarancji na okres 24 m-cy. Podany przez Wykonawcę w tabeli okres udzielonej 
gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) nie może być krótszy niż wymagany w Warunkach Przetargu, czyli 24 
miesięcy (pod rygorem odrzucenia oferty). Wskazany w ofercie termin gwarancji będzie brany pod uwagę przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach kryterium oceny ofert.  
2 Niewłaściwe wykreślić/przekreślić labo właściwe oznaczyć. 
3 Uzupełnić, jeśli dotyczy. Jeśli nie dotyczy, pozostawić nie wypełnione pole lub wykreślić.  
4 W odmiennej sytuacji - jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - dokonać stosownej zmiany treści 
oświadczenia oraz wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

Opis zamówienia: 
 

WARTOŚĆ: DATA 
WYKONANIA: 

PODMIOT NA 
RZECZ, KTÓREGO 

ZOSTAŁO 
WYKONANE 

ZAMÓWIENIE: 

 

Przedmiot zamówienia: 

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

Wydajność linii 
technologicznej:  

…………………………..………………   
 

 

………………………… 

 

………………………… 
 
………………….………… 
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5 Wypełnić jedynie w stosownej sytuacji a więc gdy informacje zawarte w ofercie lub załącznikach stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku – pozostawić nie wypełnione.  W sytuacji zastrzeżenia, 
wskazać zakres zastrzeganych informacji wraz z uzasadnieniem  
6 Wymienić także załączniki np.: 

- Pełnomocnitwo, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy. 

- Referencje 

- Polisę 


