Załącznik do Zaproszenia do składania ofert cenowych

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca (nazwa i siedziba):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tel. ……………………….. fax. ……………………………. E-mail ………………………
NIP ..................................................REGON...............................................................................
Zamawiający: Gmina Puszcza Mariańska
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert cenowych opublikowanego na stronie
internetowej www.puszcza-marianska.pl składamy ofertę na dostawę i montaż rolet
wewnętrznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach do Sali Sportowej.
My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / wykonawców występujących wspólnie
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, która wynosi:

CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO:
…………………………………………………..……………………………………….zł.,
słownie:.………………………………………………………………………..……złotych,
w tym:
L.p.

Nazwa

wymiar

Ilość

Cena

szt.

netto za 1 brutto za za całość
szt.

1.
2.

Rolety wolno 250cm x 6
wiszące

271 cm

Rolety

w 55 cm x 6

prowadnicach

80 cm

aluminiowych 55 cm x 6
181 cm
145 cm x 6
80 cm

Cena
1 szt.

Cena netto Cena

brutto

za całość

145 cm x 6
181 cm
50 cm x 6
80 cm
50 cm x 6
181 cm
Razem netto:
Razem brutto:
2. Zobowiązujemy się wykonać w/w zamówienie w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.
3. Akceptujemy warunki płatności, tj.: m.in. płatność w terminie do 30 dni licząc od dnia
przedłożenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT oraz podpisania
protokołu.
4. Udzielam gwarancji i rękojmi na okres: ……. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy
zakres prac wynikający z przedstawionych warunków zamówienia za oferowaną cenę.
8. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do składania
ofert cenowych, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Załącznikami do niniejszej Oferty są:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
* - niepotrzebne skreślić

Data ……………………..
………………………………………………………………………………………
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela)

