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Zał. nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

……………………………………… 
miejscowość data 

 
(pieczęć adresowa oferenta) 

 
ELEWARR Sp. z o.o. 

Al. W. Witosa 31 

00-710 Warszawa 

 
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe na: 

dostawę, montaż (wybudowanie od podstaw, łącznie z robotami ziemno-fundamentowymi w oparciu o projekt 

wykonawczy) i uruchomienie kompletnej baterii 9 szt. silosów lejowych (obiekt projektowany „D-1”) z silosami 

buforowymi 2 szt. (obiekt projektowany „D-2”) o łącznej pojemności ok. 11.000 ton wraz z pełną infrastrukturą 

transportową , dostawę i montaż silosu spedycyjnego 60 t wraz z wykonaniem fundamentu – obiekt projektowany 

„A”, dostawę i montaż suszarni o pracy ciągłej wraz z wymiennikiem ciepła i wykonaniem fundamentu - obiekt 

projektowany „B”, dostawę i montaż czyszczalni łącznie wraz z wykonaniem fundamentu – obiekt projektowany 

„C”, budowę fundamentów i kanałów technologicznych - obiekty projektowane  „F- 3 , F-4, F- 5”, dostawę i montaż 

sterowni kontenerowej wraz z wykonaniem fundamentu – obiekt kontenerowy  „F 6”, dostawę i montaż urządzeń 

transportu poziomego i pionowego o wydajności 120 ton/h dla kukurydzy umożliwiające „wpięcie” baterii silosów - 

obiekt projektowany „D-1”, silosów buforowych – obiekt projektowany „D-2”, silosu spedycyjnego – obiekt 

projektowany „A”, suszarni – obiekt projektowany „B”, czyszczalni – obiekt projektowany „C” do istniejącego kosza 

przyjęciowego (obiekt ,,G”) oraz do istniejącej wieży operacyjnej elewatora (obiekt „J”), dostawę i montaż stacji 

parowników gazu  LPG wraz z wykonaniem przyłącza gazu na odcinku magazyn gazu LPG obiekt „N” – nowa 

suszarnia obiekt „B” w oddziale Spółki Elewarr Sp. z o.o. w Krupcu- magazyn Rzeszów, przedkładamy  niniejszą  

ofertę ,  oświadczając  jednocześnie, że zrealizujemy  zamówienie  zgodnie  z  wszystkimi  warunkami  zawartymi  

w  SIWZ  przedmiotowego postępowania. 

 
 

OFERTA 

I. Zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, 

Projekcie Wykonawczym oraz załączonym projektem umowy. 

lI. Cena łączna za wykonanie przedmiotowego zamówienia wynosi : 

........................................................................................(słownie................................................................ 

........................................zł . netto ). 

IlI. Oświadczamy, że cena powyższa zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z 

realizacją niniejszego za mówienia. 

IV. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówieni a: w terminie do: 30.06.2022 r. 

V. Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni, od daty upływu terminu składania ofert 

zgodnie z SIWZ (termin związania ofertą) oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i 

może być zaakceptowana w każdym czasie, przed upływem terminu związania ofertą . 

VI. Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki przygotowane zgodnie z SIWZ 

przedmiotowego postępowania . 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym) 

 
 


