ZAŁĄCZNIK NR 2DO WZ/ Umowy

Formularz oferty

Postępowanie nr ZP/6001/505MMD/2018/1

Zamawiający:
ENERGA – OPERTOR SA
Oddział w Koszalinie
Ul. Morska 10
75-950 Koszalin

………………………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
Znak sprawy : ……………………………………………

Postępowanie niepubliczne sektorowe prowadzone w trybie przetargu:
„Dostawa urządzenia do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji wielkoformatowej kolorowej i czarnobiałej”

1. Wykonawca 1*………………………………………………………………………………..........
adres:
..................................................................................................................................................
nr telefonów .............................................................. nr fax ...............
NIP................................................................., REGON ...........................................................
2. Wykonawca 2* ...........................................................................................................
adres:
..................................................................................................................................................
nr telefonów........................................................ nr fax.................................................................
NIP................................................................., REGON ..........................................................
3. Pełnomocnik do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia* ..............................................................................................................
adres: ................................................................................................................
nr telefonów............................................................... nr fax ....................................................
NIP................................................................., REGON ..........................................................
(* należy dodać / usunąć pozycje dotyczące wykonawcy, zgodnie z sytuacją)
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Warunkami Zamówienia za łączną kwotę
wartość netto: .................... PLN (słownie:
.............................................................................................................)
VAT (…. %): ..................... PLN (słownie.............................................)
wartość brutto: ...................... PLN (słownie:
...............................................................................................................),
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5. Oświadczamy, że:
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania
ofert,
- zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania,
- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
określonych w Warunkach Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Osoby uprawnione do kontaktu:
.......................................................................................................................................
tel. ............................................. e-mail ………………………..…………......................
………...........................................................................................................................
tel. ......................................................... e-mail ………………………..…………........
7. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
8. Przedmiot zamówienia objęty jest…..miesięczną gwarancją.
9. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ……………………….. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy,
że nie mogą być one udostępniane.
10.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących

części zamówienia (jeśli dotyczy): ….…….……………………...…………...………….
11.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Wykaz sprzętu
2) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
3) Wykaz dostaw
4) Wykaz osób
5) Oświadczenie

…………………………………..

....................................... dn. ........................

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)
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