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Formularz ofertowy 
na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

Zakup, dostawa oraz montaż i uruchomienie pralnico-wirówki 

1. Dane Wykonawcy: 
Nazwa Wykonawcy (firma) 

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

Siedziba: Miejscowość  ............................................................................. 

Adres:     

Ulica ………………………................................numer....................................lokal........................................ 

Kod, miejscowość ........................................................................................................... 

NIP   ……………………….................. 

REGON  ……………………….................. 

tel.   ……………………….........................., fax. ..............................……………………….. 

e-mail:  ………………………................... 
 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do przeprowadzenia negocjacji i/lub aukcji 
elektronicznej : 

Imię i nazwisko:   ……………………………………………………….. 

Numer telefonu:   ……………………………………………………….. 

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

2. Dane Zamawiającego: 
 MegaSerwis sp. z o.o.  
 Adres:  ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia  
 NIP:  615-204-28-75 
 REGON: 022055432 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia wskazanego w niniejszym Formularzu na warunkach 
określonych w SWZ za cenę całkowitą netto w wysokości: 

cena netto: ………………………………………………………zł    

 (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………….........................) 

Do zaoferowanej powyżej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedmiot Zamówienia 
Ilość 
(szt.) 

Nazwa/model oferowanego urządzenia 

1 2 3 

Pralnico-wirówka parowa  
Preferowany model:  
PRIMUS FX180  
lub równoważny* 
(wymagane parametry i wyposażenie zostały 
określone w tabeli poniżej) 

1  

*Przez model równoważny rozumie się model o parametrach i wyposażeniu wskazanym poniżej w tabeli. 
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Opis Przedmiotu Zamówienia 
Parametry/wyposażenie wymagane przez Zamawiającego 

Parametry 
Oferowanego urządzenia** 

Wolnostojąca, bez konieczności dodatkowego kotwiczenia   

Wysokoobrotowa  

Podgrzew parowy  

Załadunek: min. 18 kg  

Średnica okna wsadowego: min. 460 mm  

Średnica bębna: min. 750 mm   

Pojemność bębna: min. 180 l   

Maksymalne obroty wirowania: min. 980 obr./min   

Współczynnik odwirowania: min. 400 G   

Głębokość urządzenia: min. 913 mm, max 970 mm   

Wysokość urządzenia: min. 1400 mm, max 1455 mm   

Szerokość urządzenia: min. 884 mm, max 970 mm   

Waga netto urządzenia: min. 380 kg   

Zasilanie: 3 x 380-415 V  

Średnica przyłącza wody (DN): 2 x 3/4”  

Średnica przyłącza pary (DN): 3/4”  

Programator wyposażony w mikroprocesor 
umożliwiający samodzielną modyfikację: czasem prania, 
temperaturą, poziomem wody, ilością płukań i wirowań, 
prędkością obrotową, pompami i dozowaniami środków 
piorących 

 

Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do 
systemu automatycznego dozowania środków 
piorących 

 

Bęben piorący wewnętrzny i zewnętrzny ze stali 
nierdzewnej 

 

Obudowa urządzenia (górny, przedni panel i panele 
boczne) ze stali nierdzewnej  

 

Wąż parowy w oplocie stalowym do wykonania 
przyłącza pary, długość min. 1,2 m – 1 szt. 

 

Gwarancja – min. 24 miesiące  

Bezpłatne przeglądy i serwis gwarancyjny w miejscu 
pracy urządzenia. Przeglądy gwarancyjne odbywać się 
będą zgodnie z wymaganiami producenta, jednakże nie 
rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy.  
W ramach serwisu gwarancyjnego i przeglądów 
wszelkie koszty ponosi Wykonawca (koszty materiałów 
niezbędnych do naprawy urządzenia -zgodnie 
z warunkami producenta, koszty dojazdu i inne koszty). 

 

** W przypadku zaoferowania modelu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty 
dokumenty techniczne (np. specyfikację techniczną, opis techniczny parametrów urządzenia, kartę 
katalogową itp.), na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny spełnienia wszystkich 
wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia. 

5. Oświadczamy, że podana powyżej cena Oferty obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z realizacją 
Zamówienia, w tym koszty dostawy, rozładunku, wniesienia oraz montażu i pierwszego uruchomienia 
urządzenia, a także koszty warunków gwarancji i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 
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6. Oświadczamy, że: 

a) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w pkt. 9.3. – 9.4. SWZ; 

b) Przedmiot Zamówienia zrealizujemy w terminie i na warunkach określonych w SWZ; 

c) udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw, z którymi 
Wspólnota Europejska zawarła umowy  o równym traktowaniu przedsiębiorców, wynosi ponad 50%; 

d) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert; 

e) oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury; 

f) zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek 
GK PGE oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty zapewniamy, że 
w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz 
postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, 
aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy 
świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów; 

g) zapoznaliśmy się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającym 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie"), znajdującym 
się na stronie internetowej: https:// mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy; 

h) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą;  

i) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 
przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 

j) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku 
do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO; 

k) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych 
z prowadzonym postępowaniem zakupowym nr 27/MS/PP/2021; 

l) w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach określonych 
w projekcie Zamówienia (Załącznik nr 2), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

m) zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia dostępnymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, pod adresem: http: mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy/ i zobowiązujemy się 
do ich przestrzegania. 

n) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym 

pod numerem NIP:…………………………................................. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturach VAT stosowany do 
realizacji płatności wynikających z rozliczeń Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania jest:  

a. rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego 
jest prowadzony rachunek VAT oraz  

b. rachunkiem, który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, 
o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.  

8. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika 
nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów usług. 

9. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego, który nie znajduje się na 
wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała lista 
podatników VAT, https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ), Zamawiający 
informuje, iż w ustawowym terminie od dnia zlecenia przelewu za fakturę prześle formalne 
zawiadomienie o takiej zapłacie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.  

10. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego naczelnikiem urzędu skarbowego jest:  

................................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa urzędu skarbowego i dokładny adres). 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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11. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia (w przypadku urządzenia 
równoważnego) 

2) ................................................................... 
 
 
 
 

 …………………………………………................ 
(podpis i pieczęć uprawnionego 

lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 


