
Załącznik nr 2 do SIWZ 

………………………………….. 

       Nazwa wykonawcy(ów) 

 

/dokładny adres/ 

Telefon  

 

E-mail  

REGON  

NIP  

Miejski Zakład Komunalny 

w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 2 

57-320 Polanica-Zdrój 

FORMULARZ OFERTOWY 

na realizację zadania pn. 

Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej 

koparko-ładowarki oraz minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem. 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

 

 
(w przypadku składania oferty wspólnie wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a niżej wpisać 

jedynie jego dane) 

Adres do korespondencji:  

 

Tel./fax ……………………………………… 

e-mail  ……………………………………… 

REGON  ……………………………………… 

NIP ……………………………………… 



 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę w formie 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz 

minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem z wymogami określonymi w SIWZ składamy 

swoją ofertę o następującej treści: 

Oferujemy dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki: 

Marki 

 

Model 

 

oraz, fabrycznie nowej minikoparki 

Marki 

 

Model 

 
 

Za wykonanie całości zamówienia oferuję/my: 

Cenę brutto zł 

(słownie  

w tym 

cenę netto zł 

(słownie 

oraz należny podatek VAT... ... 
%

 tj  zł 

(słownie  

Na powyższą cenę składa się: 

Oplata wstępna w wysokości' zł netto 

(słownie  



oraz należny podatek VAT.. ....% tj  zł 

(słownie  

Raty leasingowe: 59 równych rat miesięcznych rat leasingowych po zł netto 

oraz należny podatek VAT... ... 
0
/0 tj. zł 

(słownie  

Oplata końcowa w wysokości' zł netto 

(słownie  

oraz należny podatek VAT.. ....% tj. zł 

(słownie  

Inne opłaty w wsokości•  zł netto 

(słownie  

oraz należny podatek VAT...  tj zł 

(słownie  

Na inne opłaty składają się: 

 

 

 

Poza opłatami wymienionymi wyżej nie obciążę/my Zamawiającego żadnymi innymi 

kosztami, opłatami czy prowizjami. Podana przeze mnie/nas cena za wykonanie całości 

zamówienia jest ceną definitywną nie podlegającą żadnej zmianie. 

Na oferowany przedmiot leasingu zapewniamy udzielenie gwarancji, która obejmuje okres: 

m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru pojazdu. (Uwaga: minimalny okres 

gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy). 

Zobowiązuję/my się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

Oświadczam/y że: 

1. Zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w tym z 

projektem umowy) i uznaję się za związanego zawartymi w niej postanowieniami. 

2. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z parametrami zawartymi 

w opisie przedmiotu zamówienia. 



3. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia: (wypełnić, 

jeżeli dotyczy) 

 

4. Dane proponowanych podwykonawców: (wypełnić, jeżeli dotyczy) 

 

5. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że 

dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 

ustanowiliśmy pełnomocnika: 

 
/wypełniają Wykonawcy składający wspólną ofertę/ 

6. Zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w SIWZ dotyczącymi art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych 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 04.05.16, s. 1), dalej „RODO". 

dnia  

/pieczęć i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy/ 


