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…………...................................
( miejscowość , data )

OFERENT :
……………………………………………………
……………………………………………………
NIP : ……………………………………………
REGON : ……………………………………..
KRS : …………………………………………..
Tel. / fax …………………………………….
e-mail : ………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:

Erontrans Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64B, PL 83-000 Pruszcz Gdański
Sad Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000188378, NIP PL5890011743, REGON 190255764
Tel. + 48 058 773 93 00, Fax +48 058 773 93 33
e-mail: program3.2@erontrans.pl
http://www.erontrans.pl

Załącznik nr 1_Formularz oferty
OFERTA
Odpowiadamy na zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 22.10.2019 r, na zakup i dostawę fabrycznie
nowych środków trwałych w części / częściach:……………………….. (proszę wypisać, na które części
przedmiotu zamówienia odpowiada oferta).

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:
Przedmiot zamówienia
Część I: Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku
pionowego (w systemie Huckepack) – chłodnia z
zakresem temperatur -25 do +25 stopni C – Typ
Double Deck
Część II: Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku
pionowego (w systemie Huckepack) – plandeka –
curtainsider Typu Standard – Coil Mulda

Ilość
5
szt.

Cena netto*

VAT*

Cena brutto*

20
szt.

* należy uzupełnić cenę netto, Vat, cenę brutto jednie dla części, na którą / które jest składana oferta.
2. Całość zamówienia wykonamy w terminie dla (proszę uzupełnić jedynie w zakresie tych części
przedmiotu zamówienia, na które składana jest oferta):

a. Części I: Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku pionowego (w systemie
Huckepack) – chłodnia z zakresem temperatur -25 do +25 stopni C – Typ Double – 5
szt. (całość) – ………… tygodni od dnia podpisania umowy lub do dnia 30 kwietnia
2020 r. w zależności od tego, która data jest późniejsza.
b. Części II: Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku pionowego (w systemie
Huckepack) – plandeka – curtainsider Typu Standard – Coil Mulda :
i. 5 szt. – ………… tygodni od dnia podpisania umowy lub do dnia 10 kwietnia
2020 r. w zależności od tego, która data jest późniejsza;
ii. 5 szt. – ………… tygodni od dnia podpisania umowy lub do dnia 8 maja 2020 r.
w zależności od tego, która data jest późniejsza;
iii. 5 szt. – ………… tygodni od dnia podpisania umowy lub do dnia 22 maja 2020 r.
w zależności od tego, która data jest późniejsza;
iv. 5 szt. – ………… tygodni od dnia podpisania umowy lub do dnia 12 czerwca
2020 r. w zależności od tego, która data jest późniejsza.
Potwierdzeniem terminu realizacji umowy jest data wskazana na podpisanym przez obie Strony
bez zastrzeżeń protokole odbioru.
3. Udzielamy gwarancji na dostępność części i podzespołów na dostarczany przedmiot
zamówienia (proszę uzupełnić jedynie w zakresie tych części przedmiotu zamówienia, na które
składana jest oferta)::
a. W ramach części I …………………….. miesięcy;
b. W ramach części II …………………….. miesięcy.
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4. Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będzie podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w pkt. 1.
5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i parametrami
przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/2019 z dnia 22.10.2019 r.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.
7. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
8. Jako załącznik do formularza ofertowego przedkładamy dokumenty potwierdzające
umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli są inne niż
dostępne w KRS lub CEIDG.
9. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu przedstawionemu w treści Zapytania ofertowego
dotyczącym braku powiązań kapitałowych i osobowych w następującym brzmieniu:
„Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają podmioty powiązane kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

………………………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załączniki:
1.

2.

Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania
wnioskodawcy, jeśli są inne niż dostępne w KRS lub CEIDG. tj.: ……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

