Załącznik nr 2. Wzór formularza oferty

OFERTA
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania,
magazynowania oraz obróbki pianki wraz z budową magazynu długiego bloku składamy poniższą ofertę:
W imieniu wykonawcy1 …………………………….……………………………………………………………………...
z siedzibą w ………………………………………….……………… przy ulicy ………….…...…………...…………….
tel. ............................................................nr faksu …………………..………….., e-mail: …………………...…………...
oświadczam, co następuje:
1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: ……………………………zł netto
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..
Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki ………….. % tj. ……………………………. zł
słownie:
……………………………………………………………………………………………….………….
Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wyniesie: …………………………. zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………………………….……………w tym:
a) Dostawa i montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki pianki …………………. zł netto
słownie:
……………………………………………………………………………………………………..…..
Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki …..…. % tj. ………………………. zł
słownie:
………………….…………………………………………………………………………….…….
Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wyniesie: ……………….…………. zł brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………
b) Budowa magazynu długiego bloku…………………..…. zł netto słownie: ………………………………..……..
Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki ….…. % tj. ……………………….……. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………….
Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wyniesie: ………………...…………. zł brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………
2. Całość zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. 31.03.2017r.
3. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w pkt. 1.
4. Gwarantujemy czas rekcji na zaistniałe awarie w czasie ….. godzin od chwili zgłoszenia;
5. Gwarantujemy czas usunięcia awarii, usterek, wad w terminie ………….dni od chwili przestąpienia do usunięcia
awarii.
6. Udzielamy …………(nie mniej niż 36) miesięcy rękojmi na cały przedmiot zamówienia.
7. Oświadczam/Oświadczamy, że uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Zaproszeniu tj. 60 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę/nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica
przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr ..............
* podkreślić deklarowany czas realizacji przedmiotu zamówienia

…….……....................................................................
w imieniu wykonawcy
(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

