Załącznik nr 4, znak sprawy DG-2501/11934/1363/11

Pieczątka firmowa Oferenta

OFERTA
na świadczenie usług gastronomicznych dla
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach
1. Zamawiający.
Zamawiającym jest Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut
Badawczy z siedzibą przy al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy .
2. Nazwa i siedziba Oferenta.
Nazwa Oferenta

............................................................................

Siedziba Oferenta ............................................................................
Osoba do kontaktu ............................................................................
Telefon ……………………………………………………………………..
Faks………………………………………………………………………..
Posiadamy:
NIP: ...........................................,
REGON......................................
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenach jednostkowych
wykazanych w załączniku nr 1 do oferty, oraz:

Łącznie zsumowane ceny jednostkowe brutto wynoszą
………………………………….zł
(Słownie
………………………………………………………………………………złotych)

4. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją
dokumentów postępowania nie wnosimy zastrzeŜeń.

przetargową.

Do

6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je
bez zastrzeŜeń.
7. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do zawarcia umowy na
warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we
wzorze umowy.
8. Oświadczamy, Ŝe w cenie zawarte zostały wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego w zakresie określonym
do SIWZ oraz, Ŝe oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt 3 ustawy i art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
9. W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana
przez:
Imię i nazwisko:………………
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko

Podpis

Parafa

UWAGA:

KaŜda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub
parafowana, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
OFERTĘ NALEśY PODPISAĆ NA KAśDEJ ZAPISANEJ STRONIE

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.)..........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................
6)...........................................................................................

............................., dnia ................ .2011 r.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta

