Załącznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/40/17– formularz oferty

OF E R T A
(wzór formularza ofertowego)
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:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub
parafowana.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE

Do:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel. 081/889 30 00, fax. 081/886 25 95
Przystępując do postępowania nr DZ-2501/40/17 , prowadzonego z pominięciem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych na świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa pracy w okresie 12
m-cy dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach:
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym nr
DZ-2501/40/17, załączniku nr 2 – wzorze umowy oraz na warunkach określonych w niniejszej
ofercie.
1. Oferujemy wykonanie
złotych:…………………).

przedmiotu

zamówienia

za

cenę

brutto

:……………(słownie

Cena brutto oferty została obliczona zgodnie z poniższa kalkulacją:
Cena netto za 1
miesiąc
wykonywania
usługi (zł), przy
uwzględnieniu
20 godzin
miesięcznie i 4
wizyt w m-cu

Liczba miesięcy

Wartość netto za
całość
zamówienia (zł)

Wartość
podatku VAT
(stawka 23 %)

Wartość brutto
za całość
zamówienia (zł)

12
Wynagrodzenie dodatkowe wynosi w wysokości ……..brutto za każdą godzinę
przepracowaną ponad określony limit 20 godzin.
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie określonym w zaproszeniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty z postanowieniami
umowy
2. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................
(wpisać nazwy odpowiednich załączników)

