formularz ofertowy – załącznik nr 1
DZ-2501/14/18

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:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:
Tel.:
Faks:
Strona www:
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

……………………………
Miejscowość, data

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

…………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

formularz ofertowy – załącznik nr 1
DZ-2501/14/18

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie kontroli dostępu do
pomieszczenia w PIWet PIB w Puławach znak sprawy DZ-2501/14/18, zgodnie z
wymaganiami i na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty:
1. OFERUJĘ, wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena netto: ..................................... zł.
+ podatek (stawka podatku VAT ……. %): ……………………. zł
Cena brutto : .................................... zł.
(słownie .................................................................................................................................zł.)
Termin wykonania zamówienia -........tyg. od wysłania pisemnego zlecania
Długość okresu gwarancji -............ miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót
OŚWIADCZAMY, że cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona w ust. 1,
obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty (znak sprawy DZ2501/14/18) wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
OŚWIADCZAMY, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do należytego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
OŚWIADCZAMY, że złożona oferta wiąże mnie/nas przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert,
OŚWIADCZAMY, że wykonamy usługę w oparciu o następujące urządzenia:
L.p.

typ/model urządzenia

1.
2.
3.

……………………………
Miejscowość, data

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

…………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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2. DO OFERTY ZAŁĄCZAMY następujące oświadczenia i dokumenty, które są integralną
częścią oferty:
1)...........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................

……………………………
Miejscowość, data

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

…………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

