
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 
Dane Wykonawcy /  
Wykonawców  
występujących  
wspólnie  
Adres Wykonawcy 

 
Nr telefonu 
 
Nr faksu 

 
E-mail:  
 
 

OFERTA  

dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy  

ul. Hoża 13 A, 00-528 Warszawa 
 
 

 
Nawiązując do postępowania poniżej 30.000,00 euro na „Zakup i dostawę telefonów komórkowych HAMMER Energy 

18x9 wraz ze szkłem hartowanym HAMMER Energy 18x9   w  ilości  82  sztuk”, oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia tj. zakup  i dostawę telefonów  komórkowych HAMMER Energy 18x9 wraz ze szkłem hartowanym 

HAMMER Energy 18x9  w ilości 82 sztuk wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego za cenę brutto  

………........................................................ zł  słownie …………………………………………………………….………………  

……………………………………………………………………................................................................................................).  
1. Oświadczamy, że ceny telefonów komórkowych HAMMER Energy 18x9 wraz ze szkłem hartowanym HAMMER 

Energy 18x9 wymienionymi w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego są cenami maksymalnymi brutto, 

niezmiennymi przez okres trwania umowy. 

2. Dostarczone przez nas telefony komórkowe HAMMER Energy 18x9 wraz ze szkłem hartowanym HAMMER Energy 

18x9 w okresie trwania umowy przez Zamawiającego będą spełniały wymogi norm obowiązujących w tym zakresie 

oraz wymogi Zamawiającego.  
3. Oferujemy dostawę zamówionych telefonów komórkowych HAMMER Energy 18x9 wraz ze szkłem hartowanym 

HAMMER Energy 18x9 do siedziby Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie 

granic administracyjnych m.st. Warszawy na koszt własny.  
4. Oferujemy czas realizacji płatności za dostarczony towar w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.  
5. Oferujemy dostawę zamówionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia.  
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne 

informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.  
8. Oświadczamy, że załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 
 
 

 
Wykonawca: ……......................................................................................... 

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

 
Podpisano: ................................................................................................  

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 


