
                            
                                                                DRUK  NR  1 

Nazwa i adres wykonawcy 
REGON I NIP 

                                                                              
                                                                             Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                                                                                                 al. Kopernika 7 

              88-100   INOWROCŁAW 
 
 
 
 
 
 

O F E R T A   C E N O W A  
 
 
 

NA ZAKUP TRZECH MINICIĄGNIKÓW NA POTRZEBY KUJAWSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU  

 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w prasie, na stronie internetowej Spółdzielni oraz                                           

w siedzibie Spółdzielni składam niniejszą ofertę dla : 

 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. CENA OFERTY ostateczna i niezmienna (z podatkiem VAT) wg załączonego FORMULARZA 

CENOWEGO stanowiącego załącznik do niniejszej oferty : 

 

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

                

2. Potwierdzam wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ.  

3. Potwierdzam świadczenie usług serwisowych związanych z usuwaniem usterek (wad) na 

warunkach określonych w SIWZ.  

4. Potwierdzam termin realizacji dostawy zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.  

 
JEDNOCZEŚNIE : 

1. oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji i przyjmuję ją bez zastrzeżeń, w tym 

również w zakresie istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, 

2. upoważniam Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu do wyjaśnienia wszelkich 

aspektów mojej OFERTY CENOWEJ. 

 

 

 

 

data ................................................                      .............................................................................. 

                                                                                podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę 

 
 
 
 
 
 
 

 



DRUK  NR  1.1. 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………….. 

Telefon ………………………..…….. e-mail ………………………………………………………… 

 
Lp. 

 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
KOSZT                                

(wraz z podatkiem VAT) 
 

I. MINICIĄGNIK (KOSIARKA Z OSPRZĘTEM)  
 

 

 a) Cena miniciągnika z kosiarką 
b) Cena łańcuchów śniegowych do kół z zapinaczami  
c) Cena pługu z listwą gumową do odśnieżania 
d) Cena deflektora  

 

 RAZEM :  

II. MINICIĄGNIK  (KOSIARKA Z OSPRZĘTEM) 
  

 

 a) Cena miniciągnika z kosiarką  
b) Cena łańcuchów śniegowych do kół z zapinaczami  
c) Cena pługu z listwą gumową do odśnieżania 
d) Cena deflektora 

 

 RAZEM :  

III. MINICIĄGNIK (KOSIARKA Z OSPRZĘTEM)    

 a) Cena miniciągnika z kosiarką 
b) Cena łańcuchów śniegowych do kół z zapinaczami  
c) Cena pługu z listwą gumową do odśnieżania 
d) Cena deflektora  

 

 RAZEM :  

 
--- 

 
OGÓŁEM :  

 

 

 
 

 

 

 

 

data ................................................                      .............................................................................. 

                                                                                podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę 

 

 

         

 

 

 

 

 
 



DRUK 2 

 
 
 

Nazwa i adres wykonawcy 
REGON I NIP 

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                  al. Kopernika 7 
           88-100 INOWROCŁAW 

      
         O F E R T A  Z  D O K U M E N T A M I 

 
 

NA ZAKUP TRZECH MINICIĄGNIKÓW NA POTRZEBY KUJAWSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU  

 

Oświadczam, że : 

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,  

3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 ust. 1 oraz moja oferta nie podlega 

odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych § 12 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień 

na dostawy i roboty budowlane”. 
 

Jednocześnie : 

a. potwierdzam wykonanie zamówienia odpowiednio zgodnie ze SIWZ,  

b. potwierdzam możliwość wykonania siłami własnymi dostawy objętej ofertą,  

c. potwierdzam termin realizacji dostawy (maksymalnie do dnia 30.11.2021 roku),  

d. potwierdzam dostawę sprzętu na terenie Administracji Osiedlowych, których przedmiot 

zamówienia dotyczy wraz z przeszkoleniem pracowników do jego obsługi,  

e. potwierdzam rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych związanych z usuwaniem usterek 

(wad), awarii w terminie do 24 h od otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej, 

f. potwierdzam dokonanie naprawy sprzętu  max. 4 dni od daty telefonicznego lub pisemnego 

zgłoszenia, usunięcia usterki lub awarii w czasie trwania gwarancji na koszt serwisu (łącznie                       

z ewentualnym transportem do serwisu),  

g. potwierdzam 30-dniowy termin płatności liczony od daty złożenia faktury w siedzibie 

Spółdzielni, 

h. potwierdzam udzielenie gwarancji na okres min. 12 miesięcy wraz ze świadczeniem usług 

serwisowych na okres 12 miesięcy, 

i. oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji i przyjmuję ją bez zastrzeżeń, w tym 

również w zakresie istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, 

j. upoważniam Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu do przeprowadzenia wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia 

wszelkich aspektów mojej OFERTY Z DOKUMENTAMI, 

k. oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w OFERCIE Z DOKUMENTAMI są prawdziwe 

(i że jestem świadom tego, że za udzielenie nieprawdziwych informacji będę ponosił 

odpowiedzialność zgodnie z art. 233 § 1 KK, w związku z art. 233 § 6 KK). 

l. Wadium w kwocie ……………………………………………………....... zostało wniesione w dniu 

……….………..… w formie …………..…………………………………………………………………….. 

m. Zobowiązuję się do uregulowania w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  w formie ............................................................. w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. 
 

W załączeniu : 

 

W załączeniu .......... DRUKÓW i .......... stron dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

określonych w specyfikacji. 

 
data ................................................                 .............................................................................. 

                                                              podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę 
 

   
 



DRUK 3 

D O Ś W I A D C Z E N I E   Z A W O D O W E 
 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy  .................................................................................................................................... 
 
telefon ....................................... fax .................................... e-mail ......................................................... 
 
 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw sprzętu odpowiadającemu swoim rodzajem                       

i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca 

wykonania.  

 

Rodzaj dostaw  
Miejsce 

wykonania 

Podmiot 
zlecający 

zamówienie 

Wartość 
dostaw 

Okres 
realizacji 
dostaw 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

RAZEM : 
    

 
 
 

 
 

Wskazane jest załączenie referencji od innych zamawiających (z podaniem ilości i wartości 

wykonanych odpowiednio dostaw sprzętu) potwierdzających wykonanie dostaw stanowiących 

przedmiot zamówienia (lub o podobnym profilu, charakterze i wielkości) z należytą starannością. 

 

 
 
 
 
data   ................................................                          .............................................................................. 

                                                                         podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę 
 

    
 


