Załącznik do Zaproszenia

oznaczenie sprawy:

FORMULARZ OFERTY

ZP-11/PSZOK/2018

Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr: ZP-11/PSZOK/2018

Pełna nazwa Wykonawcy (firma), zgodna z wpisem do rejestru / ewidencji

Adres Wykonawcy zgodny z wpisem do rejestru / ewidencji

Dane kontaktowe Wykonawcy: telefon / faks / e-mail

Regon

NIP

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa dla zadania:

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych na potrzeby utwardzenia placu na potrzeby
modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową:
cena netto*: _____________________ zł
cena netto słownie: ____________________________________________________________________ zł
podatek VAT (stawka): 23 / ____ %
kwota VAT: _____________________ zł
kwota VAT słownie: ____________________________________________________________________ zł
cena brutto: _____________________ zł
cena brutto słownie: ____________________________________________________________________ zł
na którą składają się iloczyny cen jednostkowych oprogramowania i sprzętu wskazane w poniższej tabeli i ich ilości:
L.p.

Nazwa

Ilość

1) Kostka (m2)

400

zł

zł

zł

zł

zł

2) Beton B10 (m3)

60

zł

zł

zł

zł

zł

3) Piasek (m3)

7

zł

zł

zł

zł

zł

135

zł

zł

zł

zł

zł

4) Obrzeża (szt.)

Cena netto

VAT ___ %

Cena brutto

Wartość netto*

Wartość brutto

* suma wartości netto obliczona z cen jednostkowych = podstawa do wyliczenia łącznej ryczałtowej ceny netto

2. Udzielam(y) gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres:

miesięcy

3. Dostarczę(ymy) przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 1 w terminie do:

liczba dni roboczych od daty
złożenia zlecenia do umowy
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4. Oferujemy termin płatności za dostarczony przedmiot zamówienia wynoszący:

dni

5. Oświadczam(y), że:
a)

Jestem(śmy):

mikro /

małym /

dużym przedsiębiorcą1,

średnim /

b) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
c)

akceptuję(my) warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy,

d) zrealizuję(emy) przedmiotowe zamówienie, z zastrzeżeniem pkt. VI ppkt 3 Zaproszenia:
samodzielnie /

z udziałem podwykonawców /

korzystając z zasobów innych podmiotów,

zakres powierzony podwykonawcom oraz nazwy i adresy podwykonawców / zasoby oraz nazwy i adresy podmiotów udostępniających zasoby

e) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne od przygotowania oferty,
f)

wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

g)

akceptuję(emy) treść zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz projekt umowy i w razie wybrania
mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do jej podpisania na warunkach zawartych w tym projekcie,
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

h) w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do przyjmowania wynagrodzenia wypłacanego
przez Zamawiającego na rachunek bankowy:

__________________________ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nazwa banku / numer rachunku bankowego w standardzie NRB

i)

osobą do kontaktu w przedmiotowym postępowaniu jest Pan(i): _____________________________________
tel.: _________________; fax: ________________; e-mail: __________________@_____________________

j)

do oferty załączyłem(liśmy) aktualne materiały informacyjne (w szczególności: karty katalogowe, instrukcje
obsługi, etc.), które umożliwią Zamawiającemu weryfikację zgodności oferowanych produktów z OPZ.

miejscowość i data

1

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.2168 t.j. ze zm.)
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