formularz ofertowy – załącznik nr 1
DZ-2501/124/17

OFERTA

Nazwa Wykonawcy:

– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy:
NIP:
REGON:
Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:
Tel.:
Faks:
Strona www:
Adres e-mail:
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko
Tel.:
Faks:
Adres e-mail:

UWAGA:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………
data i podpis lub parafa z pieczęcią imienną
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DZ-2501/124/17

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

OFERTA
Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, adres wykonawcy)

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę siana do
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach, znak sprawy DZ-2501/124/17, zgodnie z wymaganiami i na warunkach
określonych w zaproszeniu do złożenia oferty
1. OŚWIADCZAM, że wykonawca, którego reprezentuję oferuje wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę:
Lp.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Oferowana
ilość

j.m

1.

siano

24 060

kg

Cena netto

Wartość netto

Vat
(%)

Wartość
brutto

8
8

RAZEM

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
Cena brutto oferty wynosi:.................................... zł.
(słownie: ........................... .............................................................................................) w tym:
a) Cena netto wynosi: ..................................... zł.
(słownie ..............................................................................................................................zł.)
b) Podatek VAT: ……………………. zł
(słownie ..............................................................................................................................zł.)
2. OŚWIADCZAM, że cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności cenę przedmiotu
zamówienia oraz koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. OŚWIADCZAM, że posiadam/ nie posiadam* gospodarstwo rolne o nr…………………..
4. OŚWIADCZAM, że jestem*:
a) ryczałtowym płatnikiem podatku VAT (na zasadach ryczałtu).
b) czynnym płatnikiem podatku VAT (na zasadach ogólnych).
5. OŚWIADCZAM, że:
a) zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty (znak sprawy DZ-2501/124/17)
i do przedmiotowych dokumentów nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję w pełni,
b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w zaproszeniu do złożenia oferty,
c) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu
terminu złożenia ofert,

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………
data i podpis lub parafa z pieczęcią imienną
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d) akceptuję wskazany przez Zamawiającego termin wykonania niniejszego zamówienia,
wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty – pierwsza dostawa do 20.05.2017 r.,
kolejne wg zapotrzebowania Zamawiającego po uzgodnieniu z upoważnionym
pracownikiem.
e) akceptuję termin płatności*:
- wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni na wskazany przez Wykonawcę
numer konta bankowego, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury
VAT RR.
- wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
6. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ......................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Telefon: ..............................................................Faks: ........................................................
Adres e-mail: .......................................................................................................................
7. OFERTĘ niniejszą składamy na _________

stronach

podpisanych

i

kolejno

ponumerowanych od nr .......... do nr ................
8. DO OFERTY ZAŁĄCZAMY następujące oświadczenia i dokumenty, które są integralną
częścią oferty:
1)...........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................

__________________ dnia __ -__ - 2017 roku ___________________________________
(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

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

