
Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno Załącznik nr 3

Pl. Kościuszki 1

26-300  Opoczno            

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w okresie od 8 stycznia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. do Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno”

1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z kalkulacją sporządzoną
w  oparciu  o  szczegółowy  wykaz  przedmiotu  zamówienia  stanowiący  załącznik  nr  1,  za  kwotę
w wysokości:

CZĘŚĆ I

 netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………

 podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………

 brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...

2. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z kalkulacją sporządzoną
w  oparciu  o  szczegółowy  wykaz  przedmiotu  zamówienia  stanowiący  załącznik  nr  2,  za  kwotę
w wysokości:

CZĘŚĆ II

 netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………

 podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………

 brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...

2. Termin realizacji zamówienia:

Od 08.01.2018 r. do 31.12.2018 r.



I. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia  oraz  dysponujemy  potencjałem  technicznym  i  osobowym  umożliwiającym
realizację zamówienia.

II. Oświadczamy,  iż  znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  umożliwiającej
wykonanie zamówienia.

III. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy
i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  uznania  przez  Zamawiającego  naszej  oferty  za
najkorzystniejszą do zwarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

IV. Gwarantujemy dostawę towaru najwyższej jakości z zachowaniem odpowiedniego terminu
przydatności  do  użytku  wskazanego przez  Zamawiającego –  12  miesięcy  licząc  od  dnia
dostawy.  Dostawa obejmuje załadunek,  transport  oraz wniesienie  towaru do pomieszczeń
magazynowych Zamawiającego.

V. Oświadczamy,  że  cena  (wraz  z  podatkiem  Vat)  zawiera  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty

  

……………………………………….
            (data i podpis Wykonawcy)

Załączniki:

1. …………………..
2. …………………..
3. …………………...
4. …………………..
5. ………………….
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