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FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do
Regionalnego Magazynu Kryzysowego w Olsztynie oferuję wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
Cześć 1 - Narzędzia i materiały pomocnicze
Cena : 124 346,85 PLN, w tym stawka podatku VAT 23 %
Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot
zamówienia na okres: (należy zaznaczyć odpowiednio):
□ 12 miesięcy

X 24 miesięcy

□ 18 miesięcy

licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Część 2 - Elektronarzędzia
Cena : 457 024,95 PLN, w tym stawka podatku VAT 23. %
Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot
zamówienia na okres: (należy zaznaczyć odpowiednio):
□ 24 miesiące

□ 30 miesięcy

\

X 36 miesięcy

licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
1. Termin wykonania, warunki gwarancji oraz płatności - zgodnie z postanowieniami
SIWZ
2. Oświadczam, że:
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
b) składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1' wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
4. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferjty zobowiązuję
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
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w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika
Wykonawców

u 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danvch) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
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FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do
Regionalnego Magazynu Kryzysowego w Olsztynie oferuję wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
Cześć 1
Cena-r

Narzędzia i materiały pomocnicze
,PLN, w-tym stawka-podatku VAT

%

Oświadczam, że udzielam gw arancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot
zamówienia na okres: (należy zaznaczyć odpowiednio):
□ 24 miesięcy
□ 18 miesięey□ 12 miesięcy
licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Cześć 2 - Elektronarzędzia
Cena :475391,31 PLN, w tym stawka podatku VAT 23 %
Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot
zamówienia na okres: (należy zaznaczyć odpowiednio):
136 miesięcy
□ 24 miesiące
□ 30 miesięcy
licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

1. Termin wykonania, warunki gwarancji oraz płatności - zgodnie z postanowieniami
SIWZ
2. Oświadczam, że:
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
b) składam/-y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o-udziełenie-zamówienia (niepotrzebne skreślić).
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ROD01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
4. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu^ terminie wskazaniu
przez zamawiającego.
4^/^ n
Podpis (y) pieczęć imienna osób uprav^tofp'ch'-'dcyf/
reprezentowania Wykonawcy
y- rQ
w przypadku oferty wspólnej — podpis pełnófhoefnka
Wykonawców

o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie^o^grony os<5a fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyfenia d^ektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
UWAGA!
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
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FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do
Regionalnego Magazynu Kryzysowego w Olsztynie oferuję wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
Cześć 1 - Narzędzia i materiały pomocnicze
Cena 100246,70 PLN, w tym stawka podatku VAT 23 %
Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot
zamówienia na okres: (należy zaznaczyć odpowiednio):
□ 12 miesięcy

□ 18 miesięcy

x 24 miesięcy

licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Cześć 2 - Elektronarzędzia
Cena :

PLN, w tym stawka podatku VAT

%

Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot
zamówienia na okres: (należy zaznaczyć odpowiednio):
□ 24 miesiące

□ 30 miesięcy

□ 36 miesięcy

licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
1. Termin wykonania, warunki gwarancji oraz płatności - zgodnie z postanowieniami
SIWZ
2. Oświadczam, że:
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
b) składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO11 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
4. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i tfcrminie wskazanym
PREZESJZARZĄDU
przez zamawiającego.
Podpis (y) i pieczęc^rńitentk^sŚbiB^^teionych do
reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika
Wykonawców
i)

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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1).
O
UWAGA!
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkicJ^yS^ykóhawców
występujących wspólnie.
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