
Załącznik nr 3 „ZP30” 
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Agencji Rozwoju 
Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu 
 
oznaczenie sprawy – ZP/SUI/6/2018 

OFERTA 

Przedmiot zamówienia a.)Wykonywanie przeglądu okresowego i napraw 
samochodu osobowego marki   Skoda Fabia II 
HATCHBACK, nr rejestracyjny  RMI 152 01 - Agencji 
Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. 
 

Zamawiający  
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 
18, 39-300 Mielec 

Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP  

Adres do korespondencji oraz 
telefon i faks 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia 
na  wykonanie przeglądu 
serwisowego  wraz z wymianą 
olejów, kompletu filtrów.  

 
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Koszt jednej roboczogodziny  
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Koszt 20  roboczogodzin 

 

 

 

 
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 



 słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Przedmiot zamówienia b.)Wykonywanie przeglądu okresowego i napraw 

samochodu osobowego marki   Skoda Octavia III 

Elegance  2.0 TDI  nr rejestracyjny  RMI 57902 

Oferujemy wykonanie zamówienia 
na  wykonanie przeglądu 
serwisowego  wraz z wymianą 
olejów, kompletu filtrów.  

 
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Koszt jednej roboczogodziny  
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Koszt 11  roboczogodzin 

 

 

 

 

 
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Oferujemy wykonanie zamówienia 
-przechowywanie naprzemienne 
opon zimowych, letnich. 

Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 



słownie…………………………………………………………….. 

Przedmiot zamówienia c.)Wykonywanie przeglądu okresowego i napraw 
samochodu osobowego marki  Skoda Octavia  2.0  TDI  
nr rejestracyjny RMI 30528  

Oferujemy wykonanie zamówienia 
na  wykonanie przeglądu 
serwisowego  wraz z wymianą 
olejów, kompletu filtrów.  

 
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Koszt jednej roboczogodziny  
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Koszt 15  roboczogodzin 

 

 

 

 

 
Kwota netto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Podatek VAT…...%,…………………………….zł 

słownie…………………………………………………………… 

Kwota brutto……………………………………..zł 

słownie…………………………………………………………….. 

Upust od obowiązującej w dniu 
sprzedaży, w sklepie serwisowym 
Wykonawcy ceny podzespołów, 
części zamiennych  i materiałów 
eksploatacyjnych dla samochodów 
określonych w pozycji a, b, c oferty 

 

 

…………………% 

Inne kryteria oceny ofert, jeżeli 
występują 

 

 

Termin wykonania zamówienia  



 od daty podpisania Umowy do 31.12.2018 

Inne istotne warunki zamówienia 
(np. okres gwarancji, warunki 
płatności) 

 
Płatność przelewem w ciągu ....... dni od daty otrzymania 
prawidłowo sporządzonej  faktury VAT; 

*minimum 14 dni, można podać okres dłuższy 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez 
nas zaakceptowany. 

4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 

…………………………………………………………………..., tel.: ………..………………, faks: ..……………………., 

e-mail: ……………………………………………. 

Miejscowość i data: …………………………  

……………………………………………. 

(podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) 


