Załącznik nr 2
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Katowice
Rejon w Zawierciu
ul. Towarowa 24
FORMULARZ - OFERTOWY

Dotyczy zamówienia na:
„Wykonanie napraw, przeglądów serwisowych i remontów drobnego sprzętu
(kosiarek, kos spalinowych, pilarek spalinowych , zagęszczarek, agregatów
prądotwórczych, itd. - zgodnie z wykazem drobnego sprzętu (załącznik nr 1)
będącego w użytkowaniu Obwodów Drogowych w Szczekocinach i Wojkowicach
Kościelnych oraz dostaw materiałów eksploatacyjnych do tego sprzętu”.
dla ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, NIP, Regon)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
za
całkowitą
cenę
netto:
………………………………………………….,
podatek VAT…………………………………………….., co łącznie stanowi cenę oferty
brutto………………………………………………………..
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………brutto)
zgodnie z „Tabelą cen” poniżej:

Lp

1.
2.

3.

Przedmiot zamówienia
Przegląd serwisowy sprzętu szt.
Naprawa sprzętu
1 roboczogodzina
Olej do silników dwusuwowych
(do pilarek spalinowych,
łańcuchowych i tarczowych,
silników kos spalinowych) 1:50 1
litr

Szacunkowa
Ilość
10
60

25

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

Olej przeznaczony do smarowania
układu tnącego (łańcucha i
prowadnic pił mechanicznych
prowadnicy łańcucha) 1 litr
Smar do smarowania przekładni
nożyc do żywopłotu
(tubka poj. 80 g)
Smar do smarowania przekładni
kos spalinowych i
podkrzesywarek
(tubka poj. 80 g)
Filtr powietrza do FS 350, 400,
410, 450, 500
Filtr paliwa do FS 350, 400, 410,
450, 500
Świece do FS 350, 400, 410, 450,
500
Głowica kompletna do FS 350,
400, 410, 450, 500
Koszyk do nawijania żyłki wraz ze
sprężyną do FS 350, 400, 410,
450, 500
Pilniki do łańcucha piły i
podkrzesywarek MS 181, 231,
260, HT 131
Łańcuch piły MS 260
Łańcuch piły MS 181, 231
Łańcuch podkrzesywarki HT 131
Prowadnice do piły MS 181, 231,
260
Noże tnące do kos (trójząb)
Filtr powietrza do dmuchawy do
liści STIHL SH 56
Filtr paliwa do dmuchawy do liści
STIHL SH 56
Świeca BPMR7A do kosiarki, piły i
kosy
Świeca B2-LM do kosiarki i piły
Świeca
WSR6F
do
silników
spalinowych
Kask
ochronny
dla
pilarzy,
wyposażony w nauszniki i osłonę
chroniącą twarz i oczy
Szelki
do
kos
będących
przedmiotem
zamówienia
i
wskazanych w wykazie sprzętu
Żyłka
tnąca
śr.
3,0
mm
kwadratowa dł. 280,0 mb szpulka
(żółta)
Żyłka
tnąca
śr.
2,7
mm
kwadratowa dł. 358,0 mb szpulka
(czerwona)

70

20

30

30
25
20
15
30
25
11
11
6
3
6
2
2
5
5
5

6

6
5
5
Suma
(netto)
Podatek VAT
(……)
Suma (brutto)



Ilości w tabeli mają charakter szacunkowy i służą do wyliczenia ceny oferty

Uwaga. Cena jednostkowa podana w tabeli nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
Wartość brutto: cena jednostkowa brutto razy ilość.

Oświadczam, że Zakład napraw, w którym będzie realizowane zamówienie tj.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres)
będzie znajdować się w promieniu do 40 km od siedziby Zamawiającego
znajdującej się w Zawierciu przy ul. Towarowej 24.
Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres email)

____________________________________
(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy )

