Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa wyposażenia do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w ramach projektu pn. „Podniesienie
jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” finansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne.
Część Nr …..: Wyposażenie pracowni………………………………………………………….
1. Zamawiający:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna , NIP 858-16-88-998
2. Oferta złożona przez:
…………………………………………………………..………………………………………
(nazwa , NIP i REGON Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………
(adres, tel. fax.)

Po zapoznaniu się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego

oferujemy wykonanie zamówienia

w cenie:
- Kwota netto: ……………………… zł.
(słownie:…………………………………………………………………………………… zł.)
- podatek VAT ……..%, tj. ………………. zł..
(słownie: ……………………………………………………………………………………zł.)
- Kwota brutto: ……………………….. zł.
(słownie: ….…..………………………………………………………………………..…… zł.)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
2. Ofertę niniejszą składamy na ……. kolejno ponumerowanych kartkach.
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3. Oświadczamy, że dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 30
dni od daty zawarcia umowy.
4. Oświadczamy, że przyjmujemy 14- dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, iż

udzielimy rękojmi i gwarancji na dostarczony sprzęt

na okres

wyszczególniony w zał. Nr 2 do SIWZ.
6. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, został przez nas
zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Oferta zawiera następujące załączniki:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

....................., dnia................2010 r.

.....................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
umocowanej do dokonywania czynności

