
  

  
Oferta – „Wymiana przenośnika łańcuchowego R2 o długości ~30 mb na dwa przenośniki 

łańcuchowe typu redler w Elewatorze Pieniężno”                                     

  

Zamawiający:   
ELEWARR Sp. z o.o. Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa 

Oddział Spółki w Malborku    

Ul. Daleka 72 82-200 Malbork  

Załącznik nr 1 do SIWZ:  

Nr 2/IP/2022  

   

…………………………………  
        (pieczęć firmowa wykonawcy)  

  

  

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków      

                          podmiotowych 

  

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………. 

  

Adres wykonawcy:   ………………………………………………………..……………….  

        

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

  

Nr konta bankowego i nazwa banku:   

  

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

  

…………………………………………………………………………………………………  

  

 NIP:                 …………………………………..  

e-mail:    …………………………………..  

  

     Oświadczamy, że:  

  

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

a także dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

b)    znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej    

     wykonanie zamówienia.  

c)   nie zalegamy z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

  
  

  

  

     ………………………………………….   
                       (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)  

  

  

         

, 00 

………………....................................,                                                                         dnia  ………………………………  

(miejscowość)  



  

  

  

Oferta : „Wymiana przenośnika łańcuchowego R2 o długości ~30 mb na dwa przenośniki łańcuchowe 

typu redler w Elewatorze Pieniężno” 

   

ELEWARR Sp. z o.o. Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa,  

Oddział Spółki w Malborku    

            Ul. Daleka 72 82-200 Malbork     

                 Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 NR 2/IP/2022 

  

…………………………………  

(pieczęć firmowa wykonawcy)  

OFERTA  

 

 

  

My niżej podpisani ……………………………………………………………………………………………………..  

  

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

  

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………..………………………………………………….  

  

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

  

W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie przetargowym  i zgodnie SIWZ zamieszczoną na witrynie internetowej Spółki 

ELEWARR: www.elewarr.com.pl na wykonanie zadania  inwestycyjnego pn.:  

„Wymiana przenośnika łańcuchowego R2 o długości ~30 mb na dwa przenośniki łańcuchowe typu redler w Elewatorze 

Pieniężno”- składamy niniejsza ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację wykonania powyższego zadania 

inwestycyjnego za łączna cenę;  

  

  

1.Cena bruttu za całość zamówienia ….………………………… zł  (słownie:……….………......……………………… 

.......................................................................................................................................................)  

  

    

 2.Cena netto: …………………………… ……………………….zł  (słownie……….………......……………………… 

.......................................................................................................................................................)  

   

Cena zawiera podatek VAT w wysokości  …………….………. ..zł  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto załączamy:  

 

- oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w Elewatorze Pieniężno 

  

- ………………………………………………………………………………………………………………………  

  

- ……………………………………………………………………………………………………………………....  

  

Jesteśmy związani niniejsza ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

http://www.elewarr.com.pl/
http://www.elewarr.com.pl/


  

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach wynikających  z SIWZ w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

Niniejszą ofertę składamy na ………..  kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Integralną częścią niniejszej oferty są:  

 

 

 

a) Warunki gwarancji i serwisu: ................................................................................................ ..................  

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

b) …………………………………………………….……………..……………………………….…...... 

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

    

  

 

 

 

………………………, dn. …………..                     …………………………………………………      

                                     (podpis i pieczęć upoważnionej osoby)  

    


