……………..……………….................
(pieczęć oferenta)
………………………..…….., dnia ………………
(miejscowość)

Dane oferenta:
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
(nazwa, NIP i adres siedziby główne, tel.)

OFERTA
W odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA oferujemy fabrycznie nową LINIĘ DO
WYTŁACZANIA wg specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszej oferty. Oferowane warunki
przedstawiamy poniżej:

1. Cena netto (bez podatku VAT):
a. Cena netto linii do wytłaczania (podać walutę):
………………….. (słownie: .............................................................................................)
b. Cena brutto linii do wytłaczania (podać walutę):
………………….. (słownie: .............................................................................................)
2. Termin dostawy (liczony w dniach od daty podpisania umowy): …………………………
3. Gwarancja (w miesiącach): …………………………………….
4. Data ważności oferty: ………………………………………….
5. Termin płatności: ………………………………………….……
Jednocześnie oświadczamy co następuje:
Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się
wykonać zamówienie na wskazanych przez Zamawiającego warunkach.
3. Zobowiązujemy się do terminowego usuwania awarii i usterek w ramach serwisu gwarancyjnego.
Treść umowy będzie w tym zakresie brzmiała następująco:
„Dostawca w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany:
1) W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie maszyny uniemożliwiające jej
funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie maszyny lub jej części utrudniające ich
funkcjonowanie):
a) do podjęcia usuwania skutków awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia
usuwania jej skutków nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia,
b) do podjęcia usuwania skutków usterki w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia
usuwania jej skutków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia,
2) Dostawca w okresie gwarancji usunie wszelkie awarie i usterki uszkodzonej maszyny na własny
koszt, pod warunkiem, że maszyna będzie eksploatowana zgodnie z dostarczoną przez dostawcę
instrukcją obsługi i eksploatacji.”
4. Zobowiązujemy się do zapłaty kar umownych związanych z nieterminową realizacją przedmiotu
umowy oraz nieterminowym usuwaniem awarii i usterek w ramach serwisu gwarancyjnego. Treść
umowy będzie w tym zakresie brzmiała następująco:
„Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy
za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad, awarii i/lub usterek stwierdzonych przy podpisaniu protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości netto
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, awarii
i/lub usterek,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy (np. w
przypadku dostarczenia maszyny niezgodnej z ustaloną specyfikacją) w wysokości 20% wartości
netto przedmiotu umowy (oraz zwrot wszelkich poniesionych wcześniej kosztów – jak np.
zaliczka).”
5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić poniżej wszystkie
załączniki):
- specyfikacja oferowanej maszyny.

…………………………………………………………………..
(podpis i pieczątka)
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……………..……………….................
(bidder’s stamp)
………………………..…….., ………………
(place)

(date)

Bidder’s data:
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
(name, tax identification number and address of the central office, telephone number)

THE OFFER
In response to the letter of inquiry submitted by PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA we offer the factory brand new EXTRUSION
LINE according to the specification as the Appendix to this Offer. Conditions are presented below:

1. Net price (excluding VAT):
a. Net price for the extrusion line (specify the currency):
………………….. (in words: .............................................................................................)
b. Gross price for the extrusion line (specify the currency):
………………….. (in words: .............................................................................................)
2. Delivery time (in days from the completion date): …………………………
3. Warranty (in months): …………………………………….
4. Expiration date of the offer: ………………………………………….
5. Date of maturity: ………………………………………….……
At the same time we declare as follows:
We declare that we are not associated with the Purchaser personally or financially. The capital or
personal involvement is understood as a interrelation between the Purchaser or the persons
authorized to incur obligations on behalf of the Purchaser or persons doing activities on behalf of
the Purchaser, which are related to the preparation and the procedure for selecting the contractor
and the contractor, consisting particularly in:
a) participation in the company as a partner or partnership,
b) the possession of at least 10% of shares,
c) acting as a member supervisory or management organ, as an agent and a proxy,
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d) remaining married, in consanguinity or affinity in a straight line, consanguinity or affinity in the
collateral line to the second degree or by adoption, guardianship or custody.
2. We declare that we have read the description of the procurement and we undertake to carry out
the procurement on the conditions specified by the Purchaser.
3. We commit ourselves to a terminable removal of failures and defects within the warranty service.
The content of an agreement will be within this scope as follows:
"Supplier within the warranty service, is required:
1) In case of failure (malfunction of the machine which preclude its functioning) or faults
(malfunction of the machine or its parts which preclude their functioning):
a) a hardware failures removal within 48 hours from the time of notification and the completion of
the removal of its effects, not later than within 14 days from the date of notification
b) to hardware defects removal within 24 hours from the time of notification and the completion of
the removal of its effects, not later than within 7 days from the date of notification,
2) Supplier during the warranty period will remove any faults and defects of damaged machine at its
own expense, provided that the machine will be operated according to the instruction manual
provided by the supplier. "
4. We undertake to pay contractual penalties related to the unpunctual execution of the agreement
and related to the unpunctual removal of failures and defects within the warranty service. The
content of an agreement will be within this scope as follows:
"Supplier will pay contractual penalties:
1) for a delay in the implementation of the agreement in the amount of 1% of the net value of the
subject of a contract for each day of delay,
2) for a delay in defects, failures and / or faults removal found during the signing of the final
protocol and during the warranty period in the amount of 0.5% of the net value of the subject of a
contract for each day of delay calculated from the date set for the defects, failures and / or faults
removal,
3) for a withdrawal from a contract by the Purchaser through the Supplier fault (e.g. In the case of
the delivery of the machine which is incompatible with the agreed specification) in the amount of
20% of the net value of the agreement (and the reimbursement– e.g. a prepayment). "
5. The integral part of the offer are the following documents (please specify below all attachments):
- specification of the offered machine.

…………………………………………………………………..
(signature and stamp)
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