Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

(pieczęć, nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca1:.......................................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................
Tel./fax:.............................................................e-mail........................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego pn.
„Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb grupy zakupowej
w Ustrzykach Dolnych”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
1.1. Cena ofertowa – łączna (sumę iloczynów cen jednostkowych
wyszczególnionych produktów oraz podanych ilości)
wynosi:
brutto:.......................................................zł, słownie:.............................................
..........................................................................................................................................
w tym….........% podatek VAT……………………………………................................zł,
netto:.......................................................zł, słownie:.................................................
..........................................................................................................................................
w tym….........% podatek VAT………………………..…….........................................zł.
1.2. Zamówienie wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2018 r.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zakresem
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia i postanowieniami wzoru
umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –
W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców.
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w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w nim
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że jesteśmy małym / średnim2 przedsiębiorcą w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016
poz. 1829 ze zm.)
8. Nasza oferta3:

□ nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

□ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które zawarte są na następujących
stronach oferty:..................................................................................................................................
Oferta została złożona na.........zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od
nr.........do nr.........

miejscowość i data

pieczątka i podpis Wykonawcy
(osoba lub osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić):
2................................................................................................................................................................
3 ...............................................................................................................................................................
4 ...............................................................................................................................................................
5 ...............................................................................................................................................................

2
3

Niepotrzebne skreślić.
Właściwe zakreślić krzyżykiem.
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