
 

 
……………………………………… 

   (pieczątka nagłówkowa Wykonawcy ) 
            Załącznik nr 1 

  do SWZ 

 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na  wynajem sprzętu 

budowlano-transportowego wraz z obsługą na potrzeby  PGKiM Spółka z o.o. w Turku, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:   

 

 

Zadanie 1: Ładowarka wraz z samochodem samowyładowczym 10 tonowym 

 

Lp. Sprzęt do wynajmu  Ilość godzin  

Cena wynajmu 

za 1 godz. 

pracy netto 

Podatek VAT 
Cena wynajmu za 1 

godz. pracy brutto 

1. 

Ładowarka wraz z 

samochodem 

samowyładowczym  

10 ton 

2.000 godzin 

 

 

  

 
Razem wartość wynajmu sprzętu za 2.000  godzin : 

 

………………..… 

 
Cena brutto wynajmu wynosi…………………………………zł brutto. 

(słownie zł:………………………………………………………………………….…………………) 

 

 

Zadanie 2: Samochód ciężarowy samowyładowczy  

 

Lp. Sprzęt do wynajmu Ilość godzin  

Cena wynajmu 

za 1 godz. 

pracy netto 

Podatek VAT 
Cena wynajmu za 1 

godz. pracy brutto 

1. 
Samochód ciężarowy 

samowyładowczy  

2.000 godzin 

 

 

 

 

 

  

 
Razem wartość wynajmu sprzętu za 2.200 godzin: 

 

………………..… 

 

 

Cena brutto wynajmu wynosi…………………………………zł brutto. 

(słownie zł:………………………………………………………………………….…………………) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zadanie 3: Dźwig samojezdny   

 

Lp. Sprzęt do wynajmu Ilość godzin  

Cena wynajmu 

za 1 godz. 

pracy netto 

Podatek VAT 
Cena wynajmu za 1 

godz. pracy brutto 

1. Dźwig samojezdny 96 godzin 
 

 

  

 
Razem wartość wynajmu sprzętu za 96  godzin: 

 

………………..… 

 

Cena brutto wynajmu wynosi…………………………………zł brutto. 

(słownie zł:……………………………………………………………….…………………) 

 

 

 

1.        Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności –zgodnie z zapisami przedstawionymi w  

specyfikacji  warunków zamówienia.   

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji  warunków  zamówienia tj. 30 dni. 

4. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji  warunków zamówienia istotne postanowienia 

umowy  zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że  spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji  warunków 

zamówienia  oraz złożyliśmy w związku z tym wszystkie wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych warunków.                                                                  

6. Oferta została złożona na……………stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

strony nr………. do strony ………   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………                  …………………………..……… 
       miejscowość i data            upoważniony przedstawiciel  

      Wykonawcy/Wykonawców 



 

 

 

 

 

 


