Dotyczy sprawy : DPS 1.K. 02/BUS/2022
Załącznik nr 2
........................................
(miejscowość, data)

.......................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
NIP.................................
REGON..........................

FORMULARZ OFERTY

W związku z zaproszeniem do składania ofert pn. „Dostawa samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych”:
Oferujemy wykonanie zamówienia, tj. dostawę samochodu zgodnie z wymogami
zawartymi w treści zaproszenia do składania ofert :
Marka i model : ……………………………………………………………………;
rok produkcji :………………………….
- Za cenę netto : …………….zł
(słownie……………………………………………………………………….zł)
Cena brutto : ………………..zł (podatek VAT - ……%)
(słownie………………………………………………………………………zł)
1. Termin realizacji zamówienia: 30/09/2022 r .
2. Oferujemy następujące warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby
zamawiającego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia ..
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi w
ogłoszeniu oraz, że nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się spełnić wszystkie -wymienione
w treści zaproszenia do składania ofert - wymagania i żądania Zamawiającego
4. Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu do składania ofert wzór umowy został przez nas
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego .
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni licząc od daty
wyznaczonej jako termin składania ofert.
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6. Oświadczamy, że zaproponowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymogi zawarte
w zaproszeniu do składania ofert.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………….……………………………………………
3) …………………………………………………………………..................................
4) ………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………….……………………………………………

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego jest
p. ……………………………………………., tel. : ……………………………………………………;
e_mail : ……………………………………………..

9. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn.
zm.)
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………

10. Inne informacje:
1)

....................................................................................................................................

2)

....................................................................................................................................

3)

....................................................................................................................................

4)

...................................................................................................................................
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11. Dane adresowe Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: ………………….

Adres e mail:………………….

...............................................................................
(Podpisano : upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić
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