FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek
ul. Krotoszyńska 30
63-720 Koźmin Wielkopolski
woj. Wielkopolskie,
Niniejszym przystępujemy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego
zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy z
platformą ruchu o 6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym pojazd i
warunki jazdy do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek, przy ul. Krotoszyńska 30
63-720 Koźmin Wielkopolski wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, aktualizowanym
bezpłatnie oraz uruchomienie symulatora a także przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego
do pełnej obsługi
Dane

wykonawcy:

Osoba

upoważniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i podpisująca ofertę: ………………………………………………………………………………...………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:………………………………………….………..……………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .……………………………………..…………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem: faks……………………………………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Oferujemy

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

zgodnie

z

opisem

przedmiotu

zamówienia oraz warunkami podanymi w Regulaminie postępowania i dołączonej dokumentacji
zamówienia za cenę:
Łączna cena ofertowa netto wynosi: …………………………………zł
VAT …………………………………………………………………..……………….zł
Łączna cena ofertowa brutto wynosi: ................................. zł

(słownie.....................................................................................................................)
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: …………….. miesięcy od dnia podpisania umowy (nie więcej niż 10
miesięcy)
Udzielamy gwarancji jakości na okres : ………….……. miesięcy (wymagany min. 2 lata)
Oświadczam, że:
•

spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru
umowy,

•

przed złożeniem oferty zapoznałem się ze specyfikacją techniczną i nie wnoszę do niej
uwag.

•

wykonam zamówienie siłami własnymi, tj bez udziału/z udziałem podwykonawców

Oferta złożona została na ………….. stronach, kolejno ponumerowanych od nr…… do nr………
Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach od nr: …………...do
nr.…...…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie – wg. załącznika nr 3 do Regulaminu postępowania
2. Wykaz dostaw – wg. załącznika nr 5 do Regulaminu postępowania
3. Dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
Ewentualnie:
4. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (gdy ofertę podpisuje
osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego).
5. Inne

…………..…………….................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy

