Znak sprawy UG-OA.271.1.2016

Załącznik do zaproszenia ofertowego

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dostawy poniżej 30 000 EURO
1. Zamawiający – ( nazwa, adres )
Gmina Wadowice Górne, 39 – 308 Wadowice Górne 116
2. Treść oferty:
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazw firmy:
……………………………………………………………………………….………………………………
Siedziba/Adres firmy
…………………………………………………………………………………….…………………………...
Nr telefonu/fax/………………………………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………………………….
Nr NIP:………………………………………….…………………………………………………………….,
Nr REGON:……………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..…
3. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...………………….
oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia
1) za łączną cenę w kwocie netto* ………………….…………….. brutto: …….……..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),
w tym wartość netto: …………………………… zł i kwota podatku VAT w stawce obowiązującej
na dzień składania oferty: ………………………….……… zł
2) w terminie do : ……………………………………………………...…………………….………………
Zgodnie z formularzem cenowym:

l.p.
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2
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Typ urny

Ilość

Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców,
w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany
jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, (wg zał.
Nr 1 do Uchwały PKW).
Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750
wyborców, (wg zał. Nr 2 do Uchwały PKW).
Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750
wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, ( wg zał. Nr 3 do
Uchwały PKW).

Cena
jedn.
netto

4
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Razem wartość netto
Wartość podatku VAT 23%
Razem wartość brutto

Wartość
netto

3.

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

4.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

5.

Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń,
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie,
umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
4) oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego oraz zrealizuję zamówienie zgodnie z wymogami zamawiającego,
5) oświadczam, że spełniam warunki określone przez zamawiającego do wykonania przedmiotu
zamówienia,
6) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do
składania ofert,
7) oświadczam, że zamówienie zrealizujemy w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

4.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, ……………………..data…………………
………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
imienna pieczątka

* Netto jeżeli podatnik nie jest płatnikiem vat

