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     Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego  
Nr zamówienia: DZP-291-3805/2016 

 
 
 
 

 
 
 

........................................................ 
        (miejscowość, data) 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21 
O F E R T A 

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

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

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia należy podać  pełne nazwy i dokładne adresy każdego z nich) 

MAŁE/ ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO: * TAK          NIE  

REGON ………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………..………. 

nr tel. ……………………………………………………………………. 

nr faksu ………………………………………………………………….. 

Bank i nr rachunku na który ma być zapłacona zaliczka..................................................................................... 

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

Nawiązując do Zapytania Ofertowego pn. „Dostawa elementów prototypowej linii przetwarzania                    
i formulacji odpadów komunalnych” -  nr zamówienia: DZP - 291 – 3805/2016 składamy poniższą 
Ofertę: 
 
1.Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za cenę łączną za 
całość przedmiotu zamówienia:  
 

 …………………… złotych (brutto) ** 

 (słownie:……………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………...…………………………………………) 

w tym podatek VAT………..(%)  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ 
Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia oraz Kosztorysem Ofertowym stanowiącym załącznik do 
niniejszej Oferty.  
Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 
 
2. Oferujemy: 
2.1. termin realizacji zamówienia wynoszący .................... dni (max. 60 dni) licząc od daty zawarcia umowy, 
w tym ofertujemy termin wykonania Etapu I wynoszący ………………dni (max. 30 dni) od daty zawarcia 
umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się do ustalenia szczegółowego porządku /szczegółowych terminów 
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wykonania przedmiotu zamówienia w odrębnym dokumencie tj. w Harmonogramie, na zasadach określonych                         
w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego  – wzór umowy. 
2.2. termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady 
rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego, w tym zobowiązujemy się do wystawienia faktury zaliczkowej VAT w terminie nie późniejszym 
niż 7 dni od dnia otrzymania zaliczki. 
2.3. Gwarancję na całość przedmiotu zamówienia wynoszącą 24 miesiące od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż określone w Zapytaniu 
Ofertowym, w szczególności we wzorze umowy – załącznik nr 2 do tego Zapytania, a w szczególności: 

- czas reakcji serwisu (podjęcie działań naprawczych) wynoszący  maksymalnie 48 h od momentu 
zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą dokonywane faksem na nr ..........................lub pocztą 
elektroniczną na adres:............................................../  lub za pośrednictwem serwisu internetowego 
............................................................................................ 

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: automatyki – 3 dni robocze, mechaniki – 7 dni roboczych, 
zespołu granulacyjnego – 21 dni roboczych; 

- świadczenia wsparcia technicznego  będzie odbywało się za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres...................................../ serwisu/ platformy internetowej ............................................../ 
telefonicznie ........................................................................................... 

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy 
poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w 
.................................................................................................................................................................. 

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących 
serwisu jest ......................................................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres 
e-mail).  

3. Oświadczamy, że: 
3.1. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez 
Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, a w szczególności z załącznikiem nr 1 - „Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia/ Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia ” oraz z wzorem umowy – 
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
3.2. zobowiązujemy się do : 
- dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim wraz z dostawą elementów/podzespołów. Instrukcja winna 
zawierać rysunki wraz z opisami urządzeń i konstrukcji. Z rysunków musi wynikać  konstrukcja, wymiary, sposób 
zabudowy, zamocowanie, połączenia oraz kolejność montażu; 
- dostarczenia wraz z dostawą elementów/ podzespołów deklarację zgodności CE; 
- oznakowania znakiem CE zaoferowanych elementów/ podzespołów; 
- dostarczenia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) elementów/podzespołów wraz z dostawą; 
-  dostarczenia wraz z dostawą  kart/ książek  gwarancyjnych  na oferowane elementy/podzespoły; 
- dostarczenia dokumentacji technicznej systemu sterowania i wizualizacji procesu;   
3.3. zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i 
prawidłowego wykonania zamówienia; 
3.4. jesteśmy związani ofertą przez okres ...........dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty; 
3.5.wzór umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się w przypadku wybrania naszej oferty (w tym po negocjacjach – o ile będą miały miejsce) do zawarcia 
umowy na warunkach tam określonych (zgodnie z wzorem umowy), warunkach wynikających z Oferty i 
protokołu z negocjacji (o ile dotyczy), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
3.6. nie jesteśmy/ jesteśmy ***:  
1) powiązani lub nie jesteśmy/ jesteśmy *** jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 
Liderem lub Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 330 z późn. zm.); 
2) podmiotem pozostającym z Liderem, Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku 
faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze 
dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także przez 
członkowstwo w organach dostawy towaru lub usługi; 
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3) podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera lub Zamawiającego                       
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 
4) podmiotem powiązanym osobowo z Liderem lub Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).   

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy***: 
a) bez udziału podwykonawców, 
b) z udziałem następujących podwykonawców:...................................................................................., 
którzy zrealizują: 
…......................................................................................................................................................... 
Uwaga:  w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców powyżej należy podać zakres zamówienia 

który będą realizować(części zamówienia: wartość lub procentową część zamówienia) oraz podać ich firmy 
 
5. Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w 
związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: 
imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ............................................................/  
tel/ fax.:………………………………../ e-mail:..................................................... 
6. Oferta składa się z ……..…… stron. 
7. Załącznikami do Oferty są:  
1) Wypełniony i podpisany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Parametry Techniczne Przedmiotu 
Zamówienia wg. załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 
2) Kosztorys ofertowy  
3)/ itd…………………………………………………………………………………………………..……. 
 
 
Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: 
pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.*** 

 

*      Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorcami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają  
mniej niż 250 osób i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przemarza 43 mln. EUR; Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR 

**  Wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 

***  niepotrzebne skreślić 
 
 
 

…………….……..…………..……… 
              (miejscowość i data) 

 ………………..………………………………………….    
        (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania   

            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 


