Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: Usługi serwisowe/2017

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym maszyn
będących własnością Zamawiającego
CPV: 50 53 00 00-9

Wykonawca

Zamawiający

Nazwa usługi

”EKO–REGION” sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18
NIP: 769-19-17-979; REGON: 590765381
KRS: 0000005790
Tel/fax.: 44 633 08 15 / 44 633 08 19
Jedn. miary

Ilość

Cena / szt.

Lindner POWER KOMET 2800 –
rozdrabniacz do produkcji
paliwa alternatywnego
Napawanie rotora
Napawanie sań
Napawanie docisków sań
Napawanie sit nowych i
regeneracja używanych
Jupiter 3200 rozdrabniacz

szt.
szt.
szt.

1
10
5

szt.

4

Napawanie rotora
Napawanie sań kontra noży

szt.
szt.

1
4

szt.

160

szt.

40

szt.
szt.
szt.

1
20
21

Napawanie noży rozrywających
Napawanie grzebienia
rozrywającego
Matthiessen rozrywarka worków

szt.

40

szt.

13

Napawanie noży rozrywających
Napawanie grzebienia
rozrywającego

szt.

40

szt.

13

BRT rozrywarka worków
Napawanie noży rozrywających
(długich)
Napawanie noży rozrywających
(krótkich)
Doppstadt DW 3060 –
rozdrabniacz mobilny
Napawanie rotora
Napawanie noży rozdrabniających
Napawanie kontra noży
Matthiessen rozrywarka worków

Kwota netto na
miesiąc [zł]
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Doppstadt DW 256 CERON–
rozdrabniacz stacjonarny
Napawanie rotora
Napawanie noży rozdrabniających
Napawanie kontra noży

szt.
szt.
szt.

1
34
16
Razem

.
RAZEM na czas trwania umowy
Cena netto w PLN (słownie….)

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

Podatek VAT w PLN (słownie….)

…………………………………………………………………………………

Cena brutto w PLN (słownie….)

…………………………………………………………………………………

Termin wykonania zamówienia
Warunki płatności

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

Podpisy i pieczątki

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):
Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów i usług: ..……………………………………………………
……………………………….............................................................................................................
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego
to:………………………...............zł netto
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że
wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
………………………………….., dnia ………………………
(miejscowość)

(data)

