Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 148/2007
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 października 2007 r.

Mosina, dnia 26.07.2013

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 14 000 euro
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
II. Nazwa przedmiotu zamówienia

„Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w sprzęt do zajęć fitnessSpinning”- rowery spinningowe
Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
OŚ IV Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER
III. Wymagania związane z wykonaniem zadania :
Zakup i dostawa gotowych do użytku, następujących urządzeń:
1. Profesjonalne rowery spinningowe do użytku publicznego - 12 szt.
koło zamachowe 18 kg,
maksymalna waga użytkownika –130 kg,
System hamowania: mechaniczny,
Manualne sterowanie obciążenia,
Regulacja siodełka w pionie,
Regulacja siodełka w poziomie,
Wielopozycyjna kierownica z regulacją w pionie i poziomie,
Uchwyt na bidon,
Rolki transportowe,
Stopki poziomujące,

Zasilanie: baterie.

2. Dla wszystkich urządzeń należy załączyć atesty, certyfikat lub deklarację
zgodności z Normą EN 957-1/5.
3. Do oferty należy załączyć zdjęcia/rysunki oraz karty techniczne przedstawiające
proponowane w ofercie urządzenia.
4. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika wyznaczonego przez
Zamawiającego do obsługi urządzeń.
5. Termin wykonania zadania : 30 dni od dnia zawarcia umowy
6. Gwarancja: min. 12 miesięcy.

IV. Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 09.08.2013 (osobiście, pisemnie – listem,
faxem*) na Formularzu Oferty,
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w sprzęt do zajęć
fitness- Spinning”- rowery spinningowe
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
VI. Nazwa i adres WYKONAWCY
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
NIP ..................................................
(pieczęć wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ........................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ........................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.

słownie podatek VAT:............................................................................................................zł.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: ....................................... ,
b) okres gwarancji: .......................................,
c) warunki płatności :...................................,
d) ...................................................................,
e) ...................................................................,
3. Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................

................................dn. ............................

.............................................
podpis osoby uprawnionej

(pieczęć wykonawcy)

*)niepotrzebne skreślić

