Załącznik nr 2 DZ-250149/16

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:
Posiadamy:
NIP: ............................................

Nr domu:

Nr lokalu:

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:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana,
zgodnie z wymaganiami SIWZ.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE

Znak sprawy DZ-2501/49/16

/Nazwa i adres Wykonawcy/

...........................................................
/miejscowość i data/

OFERTA
Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym z
pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt. 8)
na
zaprojektowanie oraz wykonanie systemów chroniących przed upadkiem z wysokości
podczas prac na dachach dwóch obiektów (znak sprawy DZ-2501/49/16) zgodnie z
wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert:
OFERUJEMY wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty .
Cena brutto:......................słownie ............................................................
……………………………………………………………..
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i wszystkimi jego
załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto
Cena brutto oferty wynosi:………………………… zł. (słownie:
…………………………………zł.)
Długość okresu gwarancji - …………………….. miesięcy
Okres rękojmi za wady - ………………………... miesięcy
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w treści zapytania
ofertowego
AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we Wzorze Umowy.
ZAMÓWIENIE

ZREALIZUJEMY

sami

/

zamierzamy

zrealizować

przy

Podwykonawców* (niepotrzebne skreślić).
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………….

udziale

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zamieszczonym na stronie internetowej
Zamawiającego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w treści zapytania ofertowego.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko .......................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Telefon: .............................................................. Faks: ........................................................
Adres e-mail: ......................................................

Oferta została złożona na .................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr.......... do nr................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.)..........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................
6)...........................................................................................
……………………
Data i podpis

