ZP 03/2016 WZOR

Zal^cznik nr 3 do zapytania ofertowego

FORMULARZ O F E R T Y

OFERTA
{nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

Do
Nawi^zuj^c do ogloszenia o zamowieniu w post^powaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego:
..Sukcesvwna dostawa materiatow biurowych. papierniczvch i srodkow do konserwacii komputerow dIa
Mieiskiei Grupv Zakupowei Gminv Miasto Wtoctawek."
My nizej podpisani:
Nazwa wykonawcy:
Siedziba wykonawcy:
Tel./faks:

e-mail:

NIP:

REGON:

1.

I - sukcesywna dostawa materiatow biurowych, papierniczych I srodkow do konserwacji komputerow dIa
Miejskiego Przedsi^biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Wtoctawku

CZE^C

Oferujemy wykonanie I cz^sci zamowienia za cen^:
Cena brutto

VAT
A

B

C

D=B+C

RAZEIM

cena oferty brutto stownie (kolumna D):
UWAGA !!! Jako cene oferty stuzaca do wyboru oferty przyimuje sie cene brutto wyliczona zRodnie z kalkulacia na
podstawie formularza cenowego stanowi^cego zaiacznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2.

CZES^ II - sukcesywna dostawa materiatow biurowych, papierniczych i srodkow do konserwacji komputerow
dIa Miejskiego Przedsi^biorstwa Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wtoctawku.

Oferujemy wykonanie II cz^sci zamowienia za cen^:
Cena brutto za wykonanie
zamowienia podstawowego
A

B

Cena brutto za wykonanie
zamdwienia obj^tego prawem
opcji
C
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RAZEM

cena oferty brutto stownie (kolumna C):
UWAGA !!! Jako cen^ oferty stuzgcg do wyboru oferty przyimuie sig ceng catkowita. ktora stanowi ceng ofertv brutto
za wykonanie przedmiotu zamowienia obietego prawem opcji, ZRodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego i
wyliczona zgodnie z kalkulacia na podstawie formularza cenowego stanowiqcego zatgcznik nr 5 do zapytania
ofertowego.

3. CZE^C III - sukcesywna dostawa materiatow biurowych, papierniczych i srodkow do konserwacji komputerdw
dIa Miejskiego Przedsi^biorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wtoctawku.
Oferujemy wykonanie III czgsci przedmiotu zamowienia za ceng:
CZ^^ ill
A

Cena netto

VAT

B

Cena brutto

C

D=B+C

RAZEM

cena oferty brutto stownie (kolumna D):
UWAGA !!! Jako cene oferty stuzaca do wyboru oferty przyimuje sie cene brutto wyliczona zgodnie z kalkulacia na
podstawie formularza cenowego stanowiacego zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego.
4. CZE^C IV - sukcesywna dostawa materiatow biurowych, papierniczych i srodkow do konserwacji komputerow
dIa Miejskiego Zespotu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Wtoctawku.
Oferujemy wykonanie IV cz^sci przedmiotu zamowienia za cen^:
Cena brutto za wykonanie
zamowienia podstawowego
A

B

C^na brutto za wykonanie
zamdwienia obj^tego prawem
C

RAZEM

cena oferty brutto stownie (kolumna C):
UWAGA II! Jako cene oferty stuzaca do wyboru oferty przyjmuje sie cene catkowita, ktora stanowi ceng oferty brutto
za wykonanie przedmiotu zamowienia obigtego prawem opcji, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego i
wyliczona zgodnie z kalkulacia na podstawie formularza cenowego stanowiacego zatgcznik nr 5 do zapytania
ofertowego.

c

^
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5. CZEit V - sukcesywna dostawa materiatow biurowych, papierniczych i srodkow do konserwacji komputerow dIa
Baza Sp. z o.o. we Wtoctawku.
Oferujemy wykonanie V czgsci przedmiotu zamowienia za cen^:

CZ^V

Cena brutto za wykonanie
zamowienia podstawowego

A

B

Cena brutto za w^onanie
zamowienia obJQtego prawem
opcji
C

RAZEM

cena oferty brutto stownie (kolumna C):
UWAGA H! Jako cene oferty sluzaca do wyboru oferty przyjmuie sie cene catkowita. ktora stanowi cene ofertv brutto
za wykonanie przedmiotu zamowienia obietego prawem opcji. zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertoweeo i
wyliczona zgodnie z kalkulacia na podstawie formularza cenowego stanowiacego zatgcznik nr 5 do zapytania
ofertowego.
6. CZESC Vt - sukcesywna dostawa materiatow biurowych, papierniczych i srodkow do konserwacji komputerow
dIa Przedsiebiorstwa Gospodarkl Komunalnej "SANIKO" Sp. z o.o. we Wtoctawku.
Oferujemy wykonanie Vl czgsci przedmiotu zamowienia za cen^;

CZ^Vi

Cena brutto za wykonanie
zamowienia podstawowe^

A

B

Cena brutto za wykonanie
zamowienia obj^tego prawem
opcji
C

RAZEM

cena oferty brutto stownie (kolumna C):
UWAGA !!! Jako cene ofertv stuzaca do wyboru oferty przyjmuje sie cene catkowita, ktora stanowi cene ofertv brutto
za wykonanie przedmiotu zamowienia objgtego prawem opcji, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego i
wyliczona zgodnie z kalkulacja na podstawie formularza cenowego stanowiacego zatacznik nr 5 do zapytania
ofertowego.
1. Gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w okresie:
2. Naliczylismy podatek VAT zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami.
3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sig z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosimy do niego
zastrzezeri.
4. Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez ZamawJaj^cego w Istotnych Postanowieniach Umownych.
5. Jestesmy zwi^zani ofertq przez okres 30 dni.
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6. Oswiadczamy, ze akceptujemy istotne d!a Stron postanowienia umowne okreslone w zalqczniku nr 2 dolqczonym do
Zapytania ofertowego i zobowiqzujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z oferty,
na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonych przez ZamawiaJ^cego.
7. Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania dziatalnosci okreslonej w opiste przedmiotu zamowienia.
8.

Wszelk^ korespondencjg w sprawie przedmiotowego postgpowania nalezy kierowac na ponizszy adres:
imig i nazwisko:
tel.:

faks:

e-mail:

9. Osobq do kontaktow z zamawiaj^cym odpowiedziainq za wykonanie zobowi^zan umowy jest:

>
tel. kontaktowy, faks:
zakres odpowiedzialnosci:
10. Oferta zostata zlozona na
{wraz z zat^cznikami).

stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr

Na potwierdzenie spelnienia wymagari do oferty zalqczamy:
1.
2.
3.

4.

Inne informacje wykonawcy:

dnia.

podpis osoby/osob uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy, do wystgpowania w obrocie
prawnym i sktadania oswiadczen woli w jego imienlu

do nr

