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Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego 4/2021 
 
Wykonawca: 

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

 
Zamawiający: 

       Transportowy Dozór Techniczny 
ul. Puławska 125 
02-707 Warszawa 

 
OFERTA 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2021 na dostawę urządzeń kontrolno-pomiarowych                     
i badawczych, Część 1 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne.   

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia opisanymi w zapytaniu ofertowym w tym z istotnymi 
postanowieniami umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu  
ofertowym, oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu 
ofertowym: 

Cena oferty brutto za dostawę urządzeń: 
 
…………….……….……………………………………….PLN  
 
(słownie złotych: …………….……………….............………………………………………………………………………). 
 
Oświadczamy, że wydłużymy wymagany minimalny okres gwarancji  tj. 12 miesięcy o: 
☐0 miesięcy 
☐6 miesięcy 
☐12 miesięcy 
☐18 miesięcy 
☐24 miesiące 

Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres  
………….. miesięcy (w przypadku wydłużenia okresu gwarancji należy wpisać łączny okres gwarancji 
wraz z okresem wydłużonym) 

4. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem lub małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

tak □, nie □*.  *zaznaczyć właściwe 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą  30 dni. 

7. Oświadczam (-my), że ja (my) niżej podpisany(-ni) działając na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/upoważnieni                     
do reprezentowania ww. Wykonawcy. 

 
 

 ………………………,dnia ………..…… 2021 r.                   ………………………..……………………… 
                   Miejscowość                          (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

    do reprezentowania Wykonawcy)  
 
 
 



- 2 - 
 

Załącznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego 4/2021 
 
Wykonawca: 

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

 
Zamawiający: 

       Transportowy Dozór Techniczny 
ul. Puławska 125 
02-707 Warszawa 

 
OFERTA 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2021 na dostawę urządzeń kontrolno-pomiarowych                     
i badawczych, Część 2– Cewka, mierniki natężenia światła UV, lampa UV.   

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia opisanymi w zapytaniu ofertowym w tym z istotnymi 
postanowieniami umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu  
ofertowym, oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu 
ofertowym: 

Cena oferty brutto za dostawę urządzeń: 
 
…………….……….……………………………………….PLN  
 
(słownie złotych: …………….……………….............………………………………………………………………………). 
 
Oświadczamy, że wydłużymy wymagany minimalny okres gwarancji  tj. 12 miesięcy o: 
☐0 miesięcy 
☐6 miesięcy 
☐12 miesięcy 
☐18 miesięcy 
☐24 miesiące 

Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres  
………….. miesięcy (w przypadku wydłużenia okresu gwarancji należy wpisać łączny okres gwarancji 
wraz z okresem wydłużonym) 

4. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem lub małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

tak □, nie □*.  *zaznaczyć właściwe 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą  30 dni. 

7. Oświadczam (-my), że ja (my) niżej podpisany(-ni) działając na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/upoważnieni                     
do reprezentowania ww. Wykonawcy. 

 
 

 ………………………,dnia ………..…… 2021 r.                   ………………………..……………………… 
                   Miejscowość                          (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

    do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3.3 do Zapytania ofertowego 4/2021 
 
Wykonawca: 

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

 
Zamawiający: 

       Transportowy Dozór Techniczny 
ul. Puławska 125 
02-707 Warszawa 

 
OFERTA 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2021 na dostawę urządzeń kontrolno-pomiarowych                       
i badawczych, Część 3 – Negatoskop przemysłowy LED.   

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia opisanymi w zapytaniu ofertowym w tym z istotnymi 
postanowieniami umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu  
ofertowym, oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu 
ofertowym: 

Cena oferty brutto za dostawę urządzeń: 
 
…………….……….……………………………………….PLN  
 
(słownie złotych: …………….……………….............………………………………………………………………………). 
 
Oświadczamy, że wydłużymy wymagany minimalny okres gwarancji  tj. 12 miesięcy o: 
☐0 miesięcy 
☐6 miesięcy 
☐12 miesięcy 
☐18 miesięcy 
☐24 miesiące 

Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres  
………….. miesięcy (w przypadku wydłużenia okresu gwarancji należy wpisać łączny okres gwarancji 
wraz z okresem wydłużonym) 

4. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem lub małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

tak □, nie □*.  *zaznaczyć właściwe 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą  30 dni. 

7. Oświadczam (-my), że ja (my) niżej podpisany(-ni) działając na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/upoważnieni                     
do reprezentowania ww. Wykonawcy. 

 
 

 ………………………,dnia ………..…… 2021 r.                   ………………………..……………………… 
                   Miejscowość                          (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

    do reprezentowania Wykonawcy)  
 
 

 


