Załącznik nr 2
DZ-2501/19615/1963/11

OF E R T A

Nazwa Wykonawcy:
– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy:
Osoba wyznaczona przez
Wykonawcę do kontaktów
z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel.,
faks (do korespondencji faksowej
– na podany numer będą wysyłane
wszystkie informacje faksowe),
e-mail (do korespondencji
elektronicznej – na podany adres
będą wysyłane wszystkie
informacje przesyłane drogą
elektroniczną)

Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:
Tel.:
Faks:
Strona www:

Nr domu:

Nr lokalu:

Posiadamy:
NIP: ...........................................,
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: ..............................................................................................
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko

Podpis

Parafa

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

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

Do:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel. 081/8869 30 00 fax. 081/886 25 95

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZ2501/19615/1963/11 , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
fartuchów laboratoryjnych, odzieŜy roboczej, obuwia roboczego, obuwia profilaktycznego w
roku 2012
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr DG2501/19615/1963/11 , (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do
SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.
ZADANIE NR 1
Cena netto

Cena brutto

[CENA OFERTY]

CENA OFERTY SŁOWNIE:

ZADANIE NR 2
Cena netto

Cena brutto

[CENA OFERTY]

CENA OFERTY SŁOWNIE:

ZADANIE NR 3
Cena netto

Cena brutto

[CENA OFERTY]

CENA OFERTY SŁOWNIE:

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń.
Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 );
Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od
dnia otwarcia ofert.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie nie później niŜ 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o wyborze
oferty.
Jesteśmy świadomi, Ŝe w przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach podanych w
niniejszej ofercie wniesione przez naszą firmę wadium przepada na rzecz zamawiającego.
Oferta została złoŜona na .................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr.......... do nr................
Niniejszym informujemy, Ŝe informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od
nr..............do nr...................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom niniejszego postępowania.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.)..........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................
6)...........................................................................................

