Załącznik nr 2
Sukcesywna dostawa pasz dla zwierząt w 2018 roku do PIWet-PIB w Puławach, znak sprawy: DZ-2501/52/18

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:
Osobą uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 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
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data i podpis lub parafa z pieczęcią imienną
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...........................................................
/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 i adres wykonawcy)

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę pasz dla zwierząt w 2018 roku do
PIWet-PIB w Puławach, znak sprawy: DZ-2501/52/18:
1. OŚWIADCZAM, że wykonawca, którego reprezentuję, oferuje wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami i na warunkach określonych w zaproszeniu
do złożenia oferty oraz załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty, a szczególności
we wzorze umowy, w ramach:
Zadania nr ……. za cenę:
Cena netto: ……………………….
Podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł
Cena brutto: ………………..……. (słownie: ........................................................................)
Zadania nr ……. za cenę:
Cena netto: ……………………….
Podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł
Cena brutto: ………………..……. (słownie: ........................................................................)
Zadania nr ……. za cenę:
Cena netto: ……………………….
Podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł
Cena brutto: ………………..……. (słownie: ........................................................................)
Zadania nr ……. za cenę:
Cena netto: ……………………….
Podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł
Cena brutto: ………………..……. (słownie: ........................................................................)
Zadania nr ……. za cenę:
Cena netto: ……………………….
Podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł
Cena brutto: ………………..……. (słownie: ........................................................................)
Zadania nr ……. za cenę:
Cena netto: ……………………….
Podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł
Cena brutto: ………………..……. (słownie: ........................................................................)
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2. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty (znak sprawy
DZ-2501/52/18) wraz z załącznikami i do przedmiotowych dokumentów, w tym
zwłaszcza do projektu umowy, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję w pełni oraz
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OŚWIADCZAM, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
momentu upływu terminu składania ofert.
4. OŚWIADCZAM, że akceptuję wskazany przez Zamawiającego termin wykonania
zamówienia wskazany w projekcie umowy – dostawy do 7 dni roboczych od złożenia
pisemnego lub telefonicznego zamówienia.
5. OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne
przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni, na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za rzeczywiście dostarczoną ilość
6. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3
do zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodniej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego, nie później niż 5 dni od daty otrzymania decyzji o wyborze oferty.
7. OŚWIADCZAM jednocześnie, że wybór naszej oferty*:
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie następujących elementów
przedmiotu zamówienia:
Rodzaj usługi

Kod PKD

Wartość netto

Uwagi

* niepotrzebne skreślić, brak skreślenia skutkował będzie przyjęciem oświadczenia Wykonawcy, ze wybór jego oferty
nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

8. Oświadczam, że wykonanie następujących części zamówienia zostanie powierzone
podwykonawcom**:
L.p.

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

** wypełnić w sytuacji gdy Wykonawca powierzy część prac podwykonawcom

9. OŚWIADCZAM, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty są kompletne i
zgodne z prawdą.
10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach podpisanych i
ponumerowanych od nr .......... do nr ................
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11. NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, że informacje składające się na ofertę, zawarte na
stronach od nr.............. do nr................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.
12. DO OFERTY ZAŁĄCZAMY następujące oświadczenia i dokumenty, które są integralną
częścią oferty:
1)...........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................
6)...........................................................................................
7)...........................................................................................
8)...........................................................................................
9)...........................................................................................
10)...........................................................................................

__________________ dnia __ -__ - 2018 roku ___________________________________
(podpis Wykonawcy)

Strona 4 z 4

………………………………………………
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