Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 26.02.2018 na zakup BUSa

.......................................................
pieczęć adresowa firmy Oferenta

Formularz ofertowy do
zapytanie ofertowe z dnia 26 lutego 2018r na zakup i dostawę nowego samochodu typu
BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę przedmiotu zamówienia
zgodnego z ww. zapytaniem ofertowym Zamawiającego:
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
49-300 Brzeg
ul. 1-go Maja 2
NIP: 7471619530
1.
Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania
ofertowego oraz załącznikiem nr 4 (specyfikacja przedmiotu zamówienia) w następującej cenie:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1

CENA NETTO
[PLN]

UWAGI

Samochód osobowy 9-miejscowy wg specyfikacji

Cena netto w PLN (bez VAT) …………………
(słownie: ……………………………………………………………………… złotych)
Wartość podatku VAT (23 %): ………………..PLN
Cena brutto: …………………….. PLN (słownie: ……………………………….. złotych)
2. Pozostałe informacje:
Termin realizacji: ……………………………………..
Okres gwarancji: …………………………………….
Termin ważności oferty: ………………………………….
3.
Oświadczamy, że:
1)
Powyższa cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu
rzeczowego zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
2)
Spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3)
Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4)
Zapoznaliśmy się z wymogami zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
1

wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i
pełną realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
5)
W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Dane Oferenta:
Nazwa Oferenta:
....................................................................................................................................
Adres: ……………………………………………………….
REGON …………………………………. NIP…………………………………………
Tel.

e-mail :……………………………..

dnia.............................

..................................................................................
pieczęć i podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta
Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Załącznik Nr 4 Szczegółowa oferta (dokument/specyfikacja techniczna) przedmiotów
zamówienia zawierającą wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
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