
Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ „OFERTOWY” 

na dostawę zgniatarki – hydraulicznej automatycznej prasy belującej kanałowej na 

zasadach leasingu operacyjnego 

Znak: AB/ZP- 21/09 

 

ZAMAWIAJĄCY 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU  

Z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 
 

REGON: 870525973  NIP:  879-016-92-80 
 

   Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 
Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 

NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 
 

SIEDZIBA........................................................................ul. ........................................................................................................ 
 

NR TELEFONU ................................................................  NR FAKS ...................................................................................... 
 

NIP ............................................................  REGON ......................................................................................... 
 

KRS ……………………………………. Kapitał zakładowy ……………………………….. 
 

 
Przedmiot zamówienia …………………………………… 

 
Producent, typ: ………………………………………………………………………………… 

Rok produkcji : ………………………… , fabrycznie nowa  

Wielkość zamówienia : 1 sztuka  

 
Cena netto zgniatarki do odpadów ……………………. zł/netto +  ………………….%VAT  

 
 

CENA OFERTY NETTO  (bez podatku VAT) 
- cyfrowo: 

- słownie: 
 

 
 

% PODATKU VAT 
     WARTO ŚĆ PODATKU VAT 

- cyfrowo: 
- słownie: 
-  

 
.............................................................. % 

CENA OFERTY BRUTTO  (z podatkiem VAT). 
- cyfrowo: 

- słownie: 
 

 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
- dotyczy dostawy zgniatarki 
 

……………………………. TYGODNI OD DATY 
ZAWARCIA UMOWY LEASINGU 

OKRES LEASINGU  
 

 
48  MIESIĘCY 



WYKUP PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
 
Warunki wykupu  

6 % wartości początkowej przedmiotu zamówienia  
 

………………………Zł/NETTO + ……… %VAT 
 

………………………………………………………………. 
 

CZYNSZ INICJACYJNY  
 
 
TERMIN WNIESIENIA CZYNSZU  
INICJALNEGO  
 
 
Forma rozliczenia  
 
Termin płatności faktury  za czynsz 

5% WARTOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY 
.............................................. ZŁ/NETTO + …….. %VAT 

 
Po zawarciu umowy o zamówienie publiczne z wybranym w 

drodze postępowania Wykonawcą w formie przelewu 
bankowego na konto Wykonawcy. 

 
Faktura VAT  

 
…………………. DNI OD DATY DOSTARCZENIA 

FAKTURY ZAMAWIJĄCEMU 
 

KONTO ……………………………………………………. 
 

WARUNKI PŁATNO ŚCI RAT  
LEASINGOWYCH  
 

Raty leasingu płatne będą  zgodnie z przedłożonym 
harmonogramem. Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona  
w terminie ………. dni po przyjęciu przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru . 
 
 

WSKAŹNIKI ZMIANY CENY    
(wysokości rat leasingowych) 
 
 
 
 

Zmiana w stosunku do WIBOR 1M z dnia wszczęcia 
postępowania. 
 
WIBOR 1M z dnia 2009/11/02  …………………………. % 

 
WARUNKI GWARANCJI  
 
Długość okresu gwarancji  
 
 

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

SERWIS  
 
Wykaz autoryzowanych  punktów serwisowych 
(min.1) na terenie Polski z min 3 letnim 
doświadczeniem. 
 
 

 

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

                                     PODPIS WYKONAWCY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Walutą transakcji jest złoty polski. 
Ofertę cenową należy złożyć na druku formularza OFERTOWEGO.  
Cena oferty  powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem ceny: 
- netto - cena zawarta w formularzu ofertowym powinna być wyrażona jako łączna wartość 

całego przedmiotu zamówienia tj. wartość zgniatarki wraz z udziałem własnym 
Zamawiającego zwanym czynszem inicjacyjnym i  opcją wykupu przedmiotu zamówienia 
oraz marżą Wykonawcy.  
Koszty ubezpieczenia, nie  stanowią przedmiotu leasingu i  będą odrębnie  regulowane przez 
Zamawiającego.   

- brutto rozumianą jako sumę ceny netto i kwotę należnego podatku VAT. 
- cenę oferty należy podać w złotych polskich z wyszczególnieniem podatku VAT. 

W przypadku podania ceny w walucie obcej dla porównania ofert i zawarcia umowy zostanie 
zastosowany przelicznik wg średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert. 
[kurs ustalony w dniu otwarcia ofert zostanie przeniesiony do umowy]. 

- wszystkie wskaźniki cenowe winny być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch 
miejsc po przecinku. 

W przypadku podania ceny oferty w walucie obcej dla porównania ofert i zawarcia umowy 
zostanie zastosowany przelicznik wg średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert. Kurs walut 
ustalony w dniu otwarcia ofert zostanie przeniesiony do umowy. 
 

2. oświadczam, że: 

- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń, 

- uważam się za związanego ofertą przez okres 60  dni wskazany w siwz , 
- zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do jej 

zawarcia w przypadku gdyby uznano moją ofertę za najkorzystniejszą, 
 
 
........................... dnia ...................................... 

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

pieczęć i podpis wykonawcy  

……… wpisać oferowane parametry 

 

 

 

 

 

 

 


