
……………….., dnia …………………….. 

 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH 

 

O F E R TA 

„Zakup, dostawa i montaż 15 klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu” 

 
 

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy: kod pocztowy: ___________ miejscowość: ______________________________ 

ul. ___________________________________________ nr domu: __________.nr lokalu __________ 

e-mail: _________________________________________, tel./faks ___________________________ 

osoba reprezentująca: ________________________________________________________________ 

NIP:  ____________________________ 

REGON: ____________________________ 

KRS:   ____________________________ 

CEiDG:  ____________________________* 

 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w postaci: 

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 15 klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu: 

• jedenaście urządzeń (producent/model) ____________________________________________ 

o mocy chłodniczej _____kW (min. 2,5), 

• trzy urządzenia (producent/model) _______________________________________________ 

o mocy chłodniczej _____kW (min. 3,2), 

• jedno urządzenie (producent/model) ______________________________________________ 

o mocy chłodniczej _____kW (min. 4,6), 

 

wynagrodzenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia wynosi _______________ złotych brutto 

(słownie: ______________________________________________________________ __/100), 

w tym podatek VAT w wysokości 23%, który stanowi kwotę ___________________ złotych.  

 

2. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na ____ lat, wykonane roboty 

instalacja chłodnicza, skroplinowa, elektryczna na okres ____ lat od daty odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń 

klimatyzacyjny zgodnie z wymaganymi czynnościami serwisowymi producenta. Koszt jednego 

przeglądu klimatyzatora wynosi brutto ______ zł. 

4. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 



5. Warunki płatności: do 14 dni od daty realizacji zamówienia i dostarczenia faktury na rachunek 

bankowy podany przez Dostawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią ogłoszenia i klauzulą informacyjną. 

7. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca oświadcza, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia został przez 

niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy na 

określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że nie jest Wykonawcą w stosunku, do którego ogłoszono upadłość 

likwidacyjną i/lub układową. 

10. Wykonawca oświadcza, że nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 

mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

                                                                                  _______________________________ 

                                                                                       Podpis osoby składającej ofertę 


