
OFERTA                                  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Sprzedaż maszyn czyszczących dla Spółdzielni Socjalnej- 

Pracownia Inspiracji” 

My niżej podpisani: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz  

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

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

                                     (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia: 

1. Automat szorująco- zbierający, bateryjny. 

• Wydajność teoretyczna 2000 m2/h 

• Szer. Czyszczenia ok. 500 mm, szerokość ssawki 860 

• Pojemność zbiorników minimum 2x 40 L 

• Wymiar pada 2 x 11” 

• Zasilanie 2 x 12V, 100Ahr 

 

2. Automat bateryjny z trakcją, szorująco- zbierający. 

• Zasilanie 4 x 12V, 100Ahr 

• Minimalny Wymiar pada 2 x 13” 

• Minimalna Wydajność teoretyczna 2500 m2/h 

• Minimalna Szer. Czyszczenia ok. 650 mm, szerokość ssawki 900 

• Minimalna Pojemność zbiorników minimum 2x 40 L 

2. Oświadczamy, że dostarczymy zamówienie w terminie do dnia max. ………………………….. 

3. Oferujemy  okres gwarancji na dobrą jakość i trwałość produktów wynoszący …………. miesięcy, 

liczony od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu  zamówienia, 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Akceptujemy termin płatności mogący wynieść 90 dni od daty  końcowego odbioru robót i złożeniu 

faktury w siedzibie Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią 

informacje zawarte w ofercie Zamawiającego. 

7. Oświadczamy iż nie łączy nas ze Spółdzielnią Socjalną Kino Marzenie- Beneficjentem, ani osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, powiązanie osobowe ani kapitałowe polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 



- 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. 

 

 

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

miejsce, data                                                              podpis/y 

 


