Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY DLA POSTĘPOWANIA
NR 3/EKS/2012, ZNAK SPRAWY: EKS.2512.4.54.2012
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O
SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14 000 EURO
ORAZ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH PN.:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Bliżej nauki – oferta edukacyjnorozwojowa dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Myślenice”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I
– III szkół podstawowych.
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Myślenice, Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Niniejsze postępowanie przetargowe, prowadzone jest w imieniu i na rzecz
Zespołu Ekonomiki Oświaty w Myślenicach

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:
ul..................................................................................................... kod: …............................................
miejscowość: ..........................................................................................................................................
powiat:............................................................ województwo:..................................................................
telefon: ...................................................................faks:.........................................................................
NIP:............................................. Regon:.........................................e-mail:.............................................
Nr rachunku bankowego:..........................................................................................................................

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 17 sierpnia 2012 r.

3. Inne informacje Wykonawcy:
Osoba/osoby upoważniona/ne do podpisania umowy: ……………………………….....................…..……………………
Adres do korespondencji: ………………................................……………………………………………………………………..
…............................................................................................................................................................

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y) że:
1. Cena mojej (naszej) Oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
a) cena netto (bez VAT):…..............................................................................................................PLN
(słownie).......................................................................................................................................PLN
b)należny podatek VAT w wysokości …….............……. %..................................................................PLN
(słownie).......................................................................................................................................PLN
c) cena brutto (z VAT):…..........................................................................................................................PLN
(słownie)...................................................................................................................................................PLN
2. Informuję – informujemy, że następujące zakresy przedmiotu zamówienia realizowane będą przez
podwykonawców (o ile dotycz)*
….......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(adres/y podwykonawcy/ów oraz zakres dostaw przewidzianych przez nich do wykonania)

3. Zamówienie zamierzamy wykonać sami.*
4. Zamówienie wykonamy jako konsorcjum pod przewodnictwem...............................................................
…..........................................................................................................................................................*
( nazwa firmy wiodącej – lidera, oraz partnera/ów/ konsorcjum)

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz pozostałymi załączonymi dokumentami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam/y, że niniejsza oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia i niniejszą SIWZ.
8. Oświadczam/y, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury
przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich dokonanych przez
Zamawiającego pismach.
9. Oświadczamy, że akceptujemy załączony projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty,
zobowiązujemy się do jej podpisania w formie przedstawionej w SIWZ oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
10.Oświadczam/y, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
11.Oświadczam/y, że gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością z uwzględnieniem
wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmuję odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych
usług, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego.

*

niepotrzebne skreślić

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie.......................................... zapisanych i ponumerowanych stron.

…...................................
(data)

…......................................................................................
podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

