FORMULARZ OFERTY – Wzór 1

ZP 341.10.2012
OFERTA

GMINA Mniszków
26-341 Mniszków
ul. Powstańców
Wielkopolskich10

PODSTAWOWE INFORMACJ E O FIRMIE OFERENTA
Nazwa Firmy:
Siedziba (miejscowość, poczta):
Adres (ulica):
Sąd / Organ rejestrowy:
Nr w Rejestrze KRS
lub Ew. Dz.
Gospodarczej:
Kapitał zakładowy:
Kapitał wpłacony:

*

*

NIP:
REGON:
Internet: http://
e-mail:
Fax.:
telefon:

* Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo–akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Oferujemy wykonanie dostawy zamówienia tj:
1) 1 sztuki nowych nożyc hydraulicznych o min. parametrach jak w ogłoszeniu
ZP.341.10.2012 z 25.09.2012

za cenę brutto :………………………………………………………….……… zł. (słownie:

……………………………………………...) w tym podatek VAT w kwocie
……………..………… zł. (słownie: ………………………………...),

2) 1 pary węży hydraulicznych o min. parametrach jak w ogłoszeniu ZP.341.10.2012
z 25.09.2012

za cenę brutto :……………………………………………………… ………… zł. (słownie:

……………………………………………...) w tym podatek VAT w kwocie
……………..………… zł. (słownie: ………………………………...),
Oświadczam, że w/w ceny ofertowe

uwzględniają wszystkie koszty wykonania

zamówienia, w tym wszystkie koszty dostawy w miejsca wskazane przez Zamawiającego,
wszelkie należne opłaty i podatki, koszt załadunku i rozładunku sprzętu, wymagane
prawem

podatki

i

opłaty,

w

tym

podatek

VAT

i wszystkie inne zobowiązania bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby
niemożliwe. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest w całości fabrycznie
nowy, sprawny technicznie oraz nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
2. Termin związania ofertą : 30 dni.
3. Zamówienie wykonamy w terminie do 12 listopada 2012r.
4. Warunki płatności ……….dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
6. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu, w tym ze wzorem umowy i nie
wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę
na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego .

* - niepotrzebne wykreślić
7.

Lp.

Integralną częścią oferty są:

Nazwa dokumentu

Nr
Uwagi
załącznika

1
2

WYKONAWCA/CY
(podpis,pieczęć)

DATA

.......................

.......................

