Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………………..........
(miejscowość, data)
Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie
31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr telefonu: ........................................................
..............................................

Adres e-mail: ......................................................

(pieczątka)

FORMULARZ OFERTY
Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę
na zakup i dostawę:
część I - 2 sztuki poborników pyłu zawieszonego LVS;
część II - kalibrator mierników zanieczyszczeń gazowych oraz wytwornica powietrza zerowego
kompatybilna z kalibratorem;
Część zamówienia:

część I - 2 sztuki poborników pyłu
zawieszonego LVS*

cena

Cena jednostkowa ……………………….
…………………… zł
wartość (brutto) w złotych 2 szt
……………………………………………
…
(słownie złotych
........................................
.....................................................................
................................................) podatek
VAT: ............. %,

Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń najpóźniej w
ciągu 3 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą email lub faxem). Powyżej tego okresu zapewnienie urządzenia
zastępczego - dotyczy części I i II

część II - kalibrator mierników
zanieczyszczeń gazowych oraz
wytwornica powietrza zerowego
kompatybilna z kalibratorem*
…………………………………………
……
(słownie złotych
...........................................
.................................................................
.....................................................)
podatek VAT: ............. %,

Tak / nie*
Tak / nie*
*- zaznaczyć odpowiednio
*- zaznaczyć odpowiednio

- Dodatkowy zestaw 15 opraw do filtrów
- dodatkowe pojemniki/kasety dla każdego dostarczonego
pobornika, zarówno dla filtrów przed jak i po ekspozycji. Ilość
dostarczonych kaset/pojemników musi być wystarczająca aby
nie było potrzeby przekładania opraw filtrów pomiędzy
pojemnikami/kasetami w czasie wymiany filtrów,
- szczelny, zamykany pojemnik (typu walizka z uchwytem,
termos, sztywna konstrukcja) dla transportu 15
wyeksponowanych filtrów umieszczonych w pojemniku/kasecie,
dla każdego dostarczonego pobornika osobno (umożliwiający
przewożenie filtrów w załadowanej kasecie/pojemniku, w
ustalonym, nieruchomym położeniu),
- taśmy do lokalnej drukarki (zamontowanej w poborniku) na 2
lata pracy (jeśli występuje) - dotyczy części I
- Wypełnienia oczyszczające do wytwornicy powietrza
zerowego na okres 24 miesięcy eksploatacji – dotyczy części II

NIE DOTYCZY
Tak / nie*
*- zaznaczyć odpowiednio

NIE DOTYCZY

Tak / nie*
*- zaznaczyć odpowiednio

* - wykonawca wypełnia tą pozycję w tabeli na którą składa ofertę, niewypełnione pola należy
skreślić.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są dokumenty wymienione w pkt 7 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oferta składa się z .......... stron.

…………………………………………………….................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

