załącznik nr 2 – do SIWZ

Oferta - formularz
.....................................................................
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )

OFERTA PRZETARGOWA
dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawa różnych produktów zywności , napoje
i produkty pokrewne do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17,
w zakresie

części nr ...................... */ podać nr właściwej części

dotyczącej dostawy* ...........................................................................................................................
* podać zakres dostawy

MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa/y Wykonawcy/ów*

Adres/y Wykonawcy/ów*

* (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej
lub członków konsorcjum)

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
...............................................................................................................................................................................
(wypełniają przedsiębiorcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne lub konsorcja)

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować pod adres:
.................................................................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................... nr faksu .......................................................................

Niniejszym składamy naszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części nr ........................
za kwotę brutto (wraz z podatkiem VAT) ................................................ zł
Słownie cena oferty brutto: .................................................................................................................................... zł

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy
się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentami przetargowymi.
3. Oświadczamy, iż dostarczymy przedmiot zamówienia od producenta spełniającego wszystkie
powszechnie obowiązujące w Polsce wymagania higieniczno-sanitarne.
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4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte w projekcie umowy, zostały przez nas
zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w projekcie umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Upoważniony/upoważnieni do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu Wykonawcy/
Wykonawców:
Imię i nazwisko .............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Wraz z ofertą składamy:
1. Formularz Cenowy – część nr..............
oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty zgodne z wymaganiami określonymi w rozdz. VI SIWZ
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...................................................., dnia .....................................
(miejscowość)

........................................................................
(pieczęcie imienne i podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy
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