Załącznik nr 1 KS/S/1/2016 – zadanie 1
Formularz ofertowy
I.

Oferent

Nazwa firmy/Imię i nazwisko(Oferenta): …………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………….……………………………………..
Numer faksu: …………………………………………….…………………………………………
NIP/ nr dokumentu tożsamości: ………………………………………….………………………
nr KRS (jeśli posiada)……………………………………………………………………………..
REGON/PESEL: ………………………………………….………………………………………..

II. Przedmiot oferty
W związku z informacją o zamiarze sprzedaży składników majątku składam ofertę zakupu na 25
(słownie: dwadzieścia pięć) ton złomu żeliwnego ZZ-8
za kwotę netto: ……………………………. zł, słownie: ………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………….………
za 1 (jedną) tonę.
III. Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem gospodarowania rzeczowymi składnikami
majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach.
2) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) braku przesłanek do wyłączenia z udziału w postępowaniu określonych w §4 ust. 1 lit. d.
wskazanego wyżej Regulaminu;
b) zapoznałem się ze stanem technicznym składnika majątku, wyposażeniem, kompletnością,
dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń co do jego stanu;
3) Oświadczam, że posiadam zdolność finansową do zakupu składnika majątku, na który złożony
jest niniejszy Formularz ofertowy.
4) Oświadczam, iż znana jest mi treść umowy, i że w pełni akceptuję jej postanowienia.

………………………………………………………………
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta oraz do zaciągania zobowiązań

Załącznik nr 1 KS/S/1/2016 – zadanie 2
Formularz ofertowy
I.

Oferent

Nazwa firmy/Imię i nazwisko(Oferenta): …………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………….……………………………………..
Numer faksu: …………………………………………….…………………………………………
NIP/ nr dokumentu tożsamości: ………………………………………….………………………
nr KRS (jeśli posiada)……………………………………………………………………………..
REGON/PESEL: ………………………………………….………………………………………..

II. Przedmiot oferty
W związku z informacją o zamiarze sprzedaży składników majątku składam ofertę zakupu na 14,5
(słownie: czternaście i pół) tony złomu stalowego N-5
za kwotę netto: ……………………………. zł, słownie: ………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………….………
za 1 (jedną) tonę.
III. Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem gospodarowania rzeczowymi składnikami
majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach.
2)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) braku przesłanek do wyłączenia z udziału w postępowaniu określonych w §4 ust. 1 lit. d.
wskazanego wyżej Regulaminu;
b) zapoznałem się ze stanem technicznym składnika majątku, wyposażeniem, kompletnością,
dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń co do jego stanu;
3) Oświadczam, że posiadam zdolność finansową do zakupu składnika majątku, na który złożony
jest niniejszy Formularz ofertowy.
4) Oświadczam, iż znana jest mi treść umowy, i że w pełni akceptuję jej postanowienia.

………………………………………………………………
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta oraz do zaciągania zobowiązań

Załącznik nr 1 KS/S/1/2016 – zadanie 3
Formularz ofertowy
I.

Oferent

Nazwa firmy/Imię i nazwisko(Oferenta): …………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………….……………………………………..
Numer faksu: …………………………………………….…………………………………………
NIP/ nr dokumentu tożsamości: ………………………………………….………………………
nr KRS (jeśli posiada)……………………………………………………………………………..
REGON/PESEL: ………………………………………….………………………………………..

II. Przedmiot oferty
W związku z informacją o zamiarze sprzedaży składników majątku składam ofertę zakupu na 15
(słownie: piętnaście ton) ton złomu mieszanego N-10
za kwotę netto: ……………………………. zł, słownie: ………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………….………
za 1 (jedną) tonę.
III. Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem gospodarowania rzeczowymi składnikami
majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach.
2) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) braku przesłanek do wyłączenia z udziału w postępowaniu określonych w §4 ust. 1 lit. d.
wskazanego wyżej Regulaminu;
b) zapoznałem się ze stanem technicznym składnika majątku, wyposażeniem, kompletnością,
dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń co do jego stanu;
3) Oświadczam, że posiadam zdolność finansową do zakupu składnika majątku, na który złożony
jest niniejszy Formularz ofertowy.
4) Oświadczam, iż znana jest mi treść umowy, i że w pełni akceptuję jej postanowienia.

………………………………………………………………
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta oraz do zaciągania zobowiązań

