Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w procesie wyboru kontrahenta nr LK-41/2018/TW

……………………………………
(pieczęć firmowa Oferenta)

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25,
80-716 Gdańsk
Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa: ...........................................................................................................................
Siedziba:.........................................................................................................................
Nr telefonu / fax:.............................................................................................................
Adres e-mail:..................................................................................................................
NIP:.................................................................................................................................
REGON: ........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego / Bank: …………………………………………………………….

OFERTA
Na dzierżawę ………. sztuk czteroosiowych wagonów do przewozów paliw płynnych i/lub1
gazów skroplonych zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr LK41/2018/TW dla postępowania nieograniczonego, w zakresie części zamówienia nr
…………… (należy podać numer części zamówienia, na które Oferent składa ofertę i
wypełnić odpowiedzenie wiersze w Tabeli 1).
Tab. 1.

Nr części
Rodzaj wagonu
zamówienia

I
II
III
IV

1

Czteroosiowy wagon zbiornikowy
do przewozu paliw płynnych.
Czteroosiowy wagon zbiornikowy
do przewozu paliw płynnych.
Czteroosiowy wagon zbiornikowy
do przewozu gazów skroplonych.
Czteroosiowy wagon zbiornikowy
do przewozu gazów skroplonych.

Należy zaznaczyć właściwą opcję.

Cena
jednostkowa
Liczba
netto
wagonów wagon/doba dla
dzierżawy na 12
miesięcy [PLN]

Cena
jednostkowa
netto
wagon/doba dla
dzierżawy na 24
miesiące [PLN]

Do oferty należy załączyć tabelę stanowiąca Załącznik nr 1 do oferty, zawierającą
następujące informacje dotyczące każdego z wagonów:














typ,
pojemność,
rok budowy/ modernizacji,
tara wagonu,
długość ze zderzakami,
termin rewizji podwozia,
termin rewizji zbiornika,
ogrzewanie zbiornika (TAK/NIE),
nacisk na oś w klasie C oraz D,
kod zbiornika,
wahadło gazowe (TAK/NIE),
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM),
obecność ogranicznika uniemożliwiającego „przeładowanie” powietrzem urządzeń
pneumatycznych układu hamulcowego (TAK/NIE) (w przypadku wagonów
wyposażonych w zawór rozrządczy Oerlikon).

Oferent oświadcza, że:
1. Zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego i akceptuje jego warunki.
2. Zapoznał się z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
i go akceptuje.
3. Spełnia wszelkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
4. Jest związany niniejsza ofertą przez okres 60 dni, liczony od dnia następującego po
dniu, który został zastrzeżony jako termin składania ofert.
5. Jest stroną Umowy AVV (Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych).
6. Oferta zawiera […..] ponumerowanych stron.

………………………………………

...…………………………….

(Miejscowość i data)

(podpis osoby
umocowanej do działania
w imieniu Oferenta)

