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 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Ostróda Sp. z o.o. 

Tyrowo 104  

14-100 Ostróda  

 

NIP: .......................................... 

REGON: ....................................... 

Nr KRS: ........................................ 

e-mail: .......................................... 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do postępowania pn. „Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego samochodu specjalistycznego fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku z systemem odzysku 

wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami i na warunkach 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak ZP 1/12/2020 z dnia 28.12.2020 r.  

Oferujemy pojazd: 

na podwoziu ciężarowym..................................................................................................................................... 

(marka, model) 

z zabudowanym urządzeniem ........................................................................................................................... 

(nazwa/ typ/ model, sprzedawca / wytwórca) 

o wartości netto pojazdu ............................. zł, podatek VAT ............................ zł, brutto ............................. zł 

W cenie pojazdu zawarte są koszty przeglądów technicznych zabudowy pojazdu (urządzenia do ciśnieniowego 

czyszczenia kanalizacji i odsysania zanieczyszczeń) oraz szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

pojazdu. 

Cena leasingu: 

netto:  - .............................................................. zł 

podatek VAT: - ................ % ....................................... zł 

brutto:  - .............................................................. zł 

(brutto słownie: ................................................................................................................................................) 

 

Cena leasingu brutto stanowi cenę, o której mowa w rozdziale XVIII punkt 3 SIWZ.  

Szczegółowa kalkulacja kosztów leasingu stanowi załącznik do oferty. Obok opłaty wstępnej, rat leasingowych, kosztu 

ewentualnego wykupu, podatku VAT, oferta zawiera wszelkie należne nam kwoty w związku z zawarciem i 

wykonywaniem umowy w tym: prowizje, kaucje, opłaty manipulacyjne, administracyjne, opłaty za zawarcie 



 

 

ubezpieczenia we własnym zakresie przez Zamawiającego, koszty wysyłki faktur w formie elektronicznej, koszty wydania 

pojazdu Zamawiającemu, ewentualnej wyceny przedmiotu leasingu i inne konieczne do należytego i kompleksowego 

wykonania usługi. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jej zmianami i 

modyfikacjami), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że akceptujemy jej postanowienia. 

2. Oświadczamy że oferowany przez nas samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i odsysania 

zanieczyszczeń spełnia wszystkie opisane warunki SIWZ na potwierdzenie czego przedkładamy wraz z ofertą:  

- karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz  nazwę producenta, model pomp, potwierdzające że 

zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją (w języku polskim), 

- …………………………………………………………………………………………………………(inne dokumenty – wymienić jakie) 

3. Oświadczamy, że pojazd zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy.   

4. Oświadczamy, że na pojazd udzielona zostaje gwarancja o długości …………(min. 24 miesiące): 

5. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas parametry techniczne pomp w zabudowie: 

- pompa ssąca    ................................ m3/h (min. 2 000 m3/h) 

- trzysekcyjny przemiennik ciśnienia ................................ l/min (min. 350 l/min) 

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym 

w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia. (skreślić, jeśli nie dotyczy) 

 

Załączniki: 

1. .................................................................. 

2. .................................................................. 

3. .................................................................. 

 

 

................................., dnia .................................... 
.......................................................................  

podpisy uprawnionych przedstawicieli Oferenta 

(imię i nazwisko) 

 


