Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2

Wzór
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację:
Dostawa systemów do napełniania i dystrybucji gazów wraz z kompletnym wyposażeniem stanowisk
roboczych
ZAMAWIAJĄCY:
P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski
21-100 Lubartów
ul. Różana 8

2.

WYKONAWCA:
Niniejszą ofertę składa:

Nazwa Wykonawcy

3.

Adres Wykonawcy

OSOBA/Y UPRAWNIONA/E DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

Imię Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
e-mail

4

DEKLARACJA WYKONAWCY

1

4.1

Ja/My, niżej podpisany/i, będąc upoważnionym/i do podpisania niniejszej oferty przez
wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. zamówieniu
oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących
Zapytanie Ofertowe nr 2.
Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w
Zapytaniu Ofertowym nr 2 oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do
opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy.
Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia
zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego numer 2.

4.2

Cena ryczałtowa naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
Netto ………………………………………………….zł
(słownie: …………………………………………………………………………..zł)
VAT w wysokości [23%] / [0%], tj. …………………........................... zł
(słownie: .............................................................................................................. zł)
Brutto tj. …………………........................... zł
(słownie: .............................................................................................................. zł)

4.3

Jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 30 listopada 2018 r.

4.6

Zobowiązujemy się do zakończenia dostaw wynikających z umowy w terminie do
15 grudnia 2018 r. (1 część), a zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie
później niż do dnia 20 styczna 2019 r.

4.7

Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu we własnym imieniu.

4.8

Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia.

4.9

Udzielamy ………… miesięcy rękojmi na pełen zakres zamówienia (nie krótszej, niż 12 miesięcy).

4.10 Udzielamy ………… miesięcy gwarancji na pełen zakres zamówienia (nie krótszej, niż 36 miesięcy).
4.11 W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4.12 Oferta została złożona na ………….. stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr ………... do nr ………..…

2

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
4 …………………………………………………….

Podpisy:

Lp.

Nazwisko i imię osoby / osób
upoważnionych do podpisania
oferty
w imieniu Wykonawcy

Podpis osoby / osób
upoważnionych do
podpisania oferty
w imieniu Wykonawcy

Miejscowość
i data

1
2

3

