…………………………..…………………………

(pieczęć Kupującego)

Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

OFERTA
na zakup pras taśmowych do odwadniania osadu
(wraz z pomostami) i/lub okapów nawiewno-wyciągowych.
__________________________________________________________________________

I. DANE KUPUJĄCEGO.
1.

Nazwa:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2.

Adres:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3.

Osoby reprezentujące:
3.1.…………………………………………stanowisko…………………………..
3.2.…………………………….…...………stanowisko………………………….

5.
6.
7.
8.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: ...........................................................................
REGON:………………………………………………………………………………..
Nr faxu: …………………..…… Nr tel.: ……………………………………...……..
Adrese-mail:……………………............................................................................…...

II. OFERTA.
1. Oferuję/my kupno prasy/wyciągu*:
Producent……………………………………………………………………………………….
nr fabryczny (jeśli podano)…………………………………………………………………….
nr inwentarzowy (jeśli podano/w przypadku wyciągów należy podać nr inwentarzowy prasy do
której przypisano wyciąg) ………………………………………………………………….,
Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Inwestycji i Infrastruktury

ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel.: +48 42 638 49 12
tel. fax.: +48 42 638 49 09

www.uml.lodz.pl
e-mail: komunalny@uml.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i
cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie
www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

za cenę: ……………………………….... zł (brutto)
Słownie: ………………………………………………………………..…………………..…złotych (brutto)
* -niepotrzebne skreślić
Wadium w kwocie ………………………… wnieśliśmy w dniu ………...…………….
Należy wpisać jedno urządzenie, w przypadku zamiaru zakupu więcej niż jednego
urządzenia należy złożyć osobną ofertę/oferty w osobnej kopercie.

III OŚWIADCZENIA.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Oświadczam/my, że znany jest nam stan techniczny urządzenia/urządzeń i oświadczamy
ponadto, iż z tego tytułu nie będziemy rościć żadnych żądań do Sprzedającego.
Oświadczam/my, iż sprawdziliśmy oznaczenie numerowe urządzeń i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam/my że zapoznaliśmy się z regulaminem przetargu.
Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązuję/my się,
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na
warunkach określonych regulaminie przetargu w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego.
Oświadczam/my, że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
i znane są mi/nam warunki przetargu.
Osoba uprawniona do odbioru wszelkiej korespondencji od Sprzedającego upoważnionego
w sprawie niniejszego postępowania:
Imię i nazwisko: ………........................................................................................................................................................... .,
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………….……………………………,
Adres e-mail: …………………………………………………….…………………………………………………………….,

....................................................................................
(podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)

……………., dnia…………2020r.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Inwestycji i Infrastruktury

ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel.: +48 42 638 49 12
tel. fax.: +48 42 638 49 09

www.uml.lodz.pl
e-mail: komunalny@uml.lodz.p

