
Załącznik nr 3

/zamawiający/
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z o. o.
ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

OFERTA
Po zapoznaniu  się  z  warunkami  zapytania  ofertowego  na  dostawę  w okresie  od  zawarcia  umowy do  30

czerwca 2020 roku materiałów ściernych wg załączonej specyfikacji asortymentowej składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego MZK.TT-241-12/2019.
2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w treści zapytania.
3. Przyjmujemy warunki zawarte we wzorze umowy (załącznik numer 2 do zapytania) i w przypadku wyboru

naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach.
4. Uważamy się  związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  30 dni od upływu terminu składania  ofert  który jest

określony  w zapytaniu.
5. Oferujemy  realizację  sukcesywnych  dostaw materiałów  ściernych wymienionych  w  specyfikacji

asortymentowej (załączniki nr 1 do zapytania) po cenach jednostkowych podanych w załączonej do oferty
wypełnionej specyfikacji.  

6. Łączna cena naszej oferty wynosi:
 ……………………. (słownie: ………………....................) zł netto, .......................... 
słownie: ................................................) zł brutto (należy przepisać podsumowaną wartość ze specyfikacji 
asortymentowej).

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załącznika nr 5 do zapytania.
8. Oświadczamy, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza

praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich, oraz jest
zgodny  ze  złożoną  ofertą.  W  przypadku  wystąpienia  przez  osobę  trzecią  z  jakimikolwiek  roszczeniami
przeciwko Zamawiającemu wynikającymi z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, lub
know-how  przez  przedmiot  zamówienia  zobowiązuję  się  przystąpić  do  sprawy  niezwłocznie
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to
koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby (osób)

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

Załączniki:
…......................................
…......................................

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

Nazwa i adres Wykonawcy

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

 Adres do korespondencji (jeśli inny niż wyżej)

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

       Numer telefonu/ faksu/ adres e-mail

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

 NIP

Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić)

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

Nazwisko i imię osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

…..............................................................
Data sporządzenia oferty


