
Załącznik Nr 1  

oraz załącznik do umowy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Nazwa: ........................................................................................................................................................ 

Siedziba: ..................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................................... 

Strona internetowa: .................................................................................................................................... 

numer telefonu: ……................................................................................................................................... 

Numer faksu: ……. ..................................................................................................................................... 

Numer REGON: .......................................................................................................................................... 

Numer NIP/PESEL: .................................................................................................................................... 

Numer KRS/CEIDG: …................................................................................................................................ 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: 

 

Imię i Nazwisko:........................................................................................................................................... 

 

Stanowisko, dane kontaktowe:.................................................................................................................... 

 

Informacje dotyczące przedstawicielstwa: ….............................................................................................. 

 
(Należy załączyć odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii). 

 

DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o. 

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn: Zakup i dostawa fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu 

ściekowego dla Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach zgodnego z opisem technicznym stanowiącym załącznik do 

niniejszego formularza ofertowego. 

 

…................................................................................................ ..............................................................) za cenę:     

                                                                    ( Nazwa , typ rozrzutnika ) 
 
 

Wartość netto przedmiotu zamówienia (rozrzutnika):...........................................................................zł 

  

(słownie złotych ......................................................................................................................................) 

  

Podatek VAT ...................................................... zł 

 

(słownie złotych.................................................................................................................................) 

 

Wartość brutto .................................................... zł  

 

(słownie zł................................................................................................................................................)  

 

 

 



Oświadczam, że: 
 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

Termin płatności faktury: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Okres udzielonej gwarancji: 12 miesięcy. 

 

Informuję, iż wybór oferty nie będzie / będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawy lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:  

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, iż Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE* 

 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: ....................... ….... 

….............................zakres odpowiedzialności 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: ................................ 

.......... ......................zakres odpowiedzialności 

 

Pełnomocnik: 

Nazwisko, imię ............................................................................................................................................ 

Stanowisko ................................................................................................................................................. 

Telefon...........................................................................Fax........................................................................ 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień opisu technicznego zamówienia. 
 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy. 

3. Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę 

i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT, a także wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania. 

 

Inne informacje Wykonawcy: 

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

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

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

   

 

 

 

       ................................................................................ 

        (Data i podpis Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 



Załącznik do formularza ofertowego 
 

 

OPIS TECHNICZNY FABRYCZNIE NOWEGO ROZRZUTNIKA DO OSADU ŚCIEKOWEGO DLA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODDĘBICACH 
  
 Opis techniczny rozrzutnika do osadu ściekowego składany jest w celu potwierdzenia, że oferowany przez 

Wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

Lp. Parametry wymagane  przez 

Zamawiającego 

Spełnienie wymogu przez 

Wykonawcę 

(TAK/NIE) 

 Parametry rozrzutnika 
 oferowane 

przez Wykonawcę 

1. Dopuszczalna masa całkowita – max. 10.500 kg;   

2. Liczba osi – 1;   

3. Przystosowany do prędkości jazdy – 25 km/h;   

4. Zaczep dolny z oczkiem DN 40 mm;   

5. Ciężar własny – max. 4500 kg;   

6. Skrzynia rozrzutnika o pojemność 8 – 10 m3;   

7. Hamulce – pneumatyczne z możliwością 

regulacji; 
  

8. Adapter rozrzutnika z 2 pionowymi walcami                 

i talerzami na dole do rozrzutu obornika i wapna         

z możliwością łatwego demontażu; 

  

9. Szczelna (uniemożliwiająca wypłynięcie osadu) 

hydrauliczna zasuwa adaptera umieszczona przed 

walcami dozującymi; 

  

10. Klapa tylna do ograniczenia rozrzutu;     

11. Dodatkowa tylna klapa objętościowa, 

hydrauliczna – wymienna z adapterem 

rozrzutnika; 

  

12. Podwozie ocynkowane;   

13. Obudowa i walce lakierowane;   

14. Wał poziomy mechanicznie napędzany;   

15. Hydraulicznie resorowany dyszel, do zaczepu 

dolnego bezstopniowa regulacja dyszla; 
  

16. Ogumienie 650/55 R26,5;   

17. Hydrauliczna przesuwana podłoga i ściana 

przednia z uszczelniającymi i otaczającymi 

listwami poliuretanowymi; 

  

18. Potencjometr elektryczny umożliwiający płynną 

regulację przesuwu ściany przedniej przy 

rozładunku; 

  

19. Rozrzutnik fabrycznie nowy rok produkcji nie 

wcześniej niż 2017 r. 
  

20. Serwis w odległości do 150 km od siedziby 

Zamawiającego 
  

21. Gwarancja: 

- 12 miesięcy, 
  

 

         

…........…........................................                                        
                   (Data i podpis Wykonawcy)  

 


