Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanie ofertowe na zadanie:
Zakup wagi paletowej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru sołectw:
Bielany, Bulowice, Malec, Nowa Wieś, Łęki i Witkowice”, – budowa, rozbudowa, przebudowa punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki
odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Nr sprawy D/KGP/Z/11/18

Nazwa i adres wykonawcy

numer NIP
oraz numer REGON

telefon / fax. / e-mail wykonawcy
Po zapoznaniu się z dokumentami postępowania dotyczącymi wykonania usługi wskazanej w nagłówku,
ja niżej podpisany nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz niniejszym oferuję wykonanie ww. usługi
na warunkach określonych w niniejszej ofercie

WAGA PALETOWA
Cena ofertowa netto za dostawę wagi paletowej
Podatek VAT (………%)
Cena ofertowa brutto za dostawę wagi paletowej
…………………………………………..

Okres gwarancji

WARUNKI TECHNICZNE
Udźwig 3000 kg

Udźwig …………………….. kg

Działka odczytowa (d) 1kg

Działka odczytowa (d) ……………….. kg

Działka legalizacyjna (e) 1kg

Działka legalizacyjna (e) ………………… kg

Obciążenie min 20 kg

Obciążenie ………………………. kg

Konstrukcja platformy - stal nierdzewna

Konstrukcja platformy …………………….

Klasa dokładności - III

Klasa dokładności …………………………
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Temperatura pracy -10+40oC

Temperatura pracy ………………………….. oC

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED

Zasilanie 230V – wbudowane zasilanie

Zasilanie……………. V

Legalizacja - tak

Legalizacja ………………….

Dane osoby do kontaktu w sprawie projektów
przedmiotu zamówienia plus dane e-mail:

P. ………………………

Nazwa banku oraz numer konta wykonawcy, na które
Zamawiający dokonywał będzie regulowania należności

Oświadczenia wykonawcy:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w
oświadczeniach złożonych wraz z ofertą są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Oświadczam, iż posiadam zdolności techniczne do
wykonania pełnego zakresu zamówienia w terminie
ustalonym w zapytaniu.

Data sporządzenia oferty:

......................................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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