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Szkoła Podstawowa nr 6 

im. K. Makuszyńskiego 

Os. Łużyckie 28 

66-200 Świebodzin 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na  

sprzedaż i dostawę automatu czyszcząco-zbierającego zasilanego sieciowo 

  

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

 

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

Województwo: ........................................ 

NIP: ……………….…….…. Tel.: .................................... Fax: .....................................  

Osoba reprezentująca Wykonawcę:  ............................................................................................ 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej* nr: ................................ z dnia ................................ 

Nr konta ………………………………………………………………………………………  

w   banku ……………………………………................................................................................... 

 

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu  na  sprzedaż  

i dostawa automatu czyszcząco-zbierającego zasilanego sieciowo dla Szkoły Podstawowej nr 6  

im. K. Makuszyńskiego  w Świebodzinie oferujemy cenę: 
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Automat szorująco – czyszczący, zasilany sieciowo. 

Przeznaczony do czyszczenia posadzek twardych 

(tarket, kamień, gres), do codziennej pracy na średnich 

powierzchniach. Zmywająco – osuszający. 

Zdejmowany zbiornik na brudna wodę oraz węże 

spustowe. Dane techniczne: 

- wydajność min. 1600 m2/h 

- szerokość pracy 450 mm 

- zasilanie ~ 230 V 

- długość przewodu zasilającego min. 20 m 

- obroty 150 obr./min. 

- szerokość szczotki 1x450 mm 

- szerokość pad 1x16” 

- pojemność zbiorników 2x40 l 

- waga max 70 kg 

W zestawie: 

- uchwyt padów 16” 

- 3 pady czyszczące (twarde i miękkie) 

- ssawa zbierająca 860 mm 

szt. 1 

   



- szczotka czyszcząca 

- środek czyszczący w koncentracie Blue Star 10 litrów 

Razem netto ................................................ zł. 

słownie: ......................................................................................................... zł ..../100. 

Wartość podatku VAT: ........................... zł. 

słownie: ......................................................................................................... zł ..../100. 

Razem brutto  ............................. zł.          

słownie: ......................................................................................................... zł ..../100. 

1. Deklarujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 

30.06.2018 r. 

2. W przypadku  wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do kontaktu z Zleceniodawcą będzie: 

Pan/Pani……………………………………………………. Nr tel. ……………………… 

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Justyna Więckiewicz  tel. 068 475 22 75 

4. Oświadczam/y, że wskazane w zaproszeniu do składania ofert - istotne warunki, które będą 

ustalone w umowie - są przez nas spełniane oraz zaakceptowane i zobowiązuję/emy się                    

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zleceniodawcę w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                         

w zaproszeniu do składania ofert. 

6. Zobowiązuję/emy się, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, 

dostarczę/ymy niezwłocznie: 

a. kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego  

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić       

 

 

                ................................................................... 
      upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 


