Załącznik nr 2 do SIWZ_formularz oferty_DZ-2501/190/16

OFERTA
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)

Załącznik nr 2 do SIWZ_formularz oferty_DZ-2501/190/16

/Nazwa i adres oferenta/

...........................................................
/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 uPZP) na usługę
odłowu kuczmanów w stadzie koni, zgodnie z wymaganiami określonymi
w zaproszeniu do złożenia oferty:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena brutto: ............................ słownie ....................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres stadniny, w której będą prowadzone odłowy: ………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
Janiżej podpisany oświadczam, że:
1. do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń i akceptuję w pełni,
2. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w zaproszeniu do złożenia oferty oraz
we wzorze umowy,
3. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż 5 dni od daty otrzymania
decyzji o wyborze oferty,
4. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu
terminu złożenia ofert,
5. akceptuję wskazane przez Zamawiającego terminy wykonania niniejszego
zamówienia.
6. akceptuję termin płatności: w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionego rachunku do umowy zlecenia,

…………….………………………………………..
data i czytelny podpis lub parafa z pieczęcią imienną

