URZĄD GMINY W FREDROPOLU
Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

OFERTA WYKONAWCY:
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa i siedziba ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................................................................
Numer telefonu: .....................................................................................................................
Numer faksu: .........................................................................................................................
Numer REGON: .................................................NumerNIP: ...............................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe:

„URNY WYBORCZE DLA OBWODÓW GŁOSOWANIA DO 750

WYBORCÓW”
„URNA WYBORCZA POMOCNICZA „

Oferujemy realizację zamówienia za cenę :
1. cena brutto: ..................................................................................................................
słownie brutto: ............................................................................. ...................................
............................................................................. ................................................
cena netto: .................................................................................
słownie netto: ................ ...................................................
............................................................................. ................................................
Podatek VAT w wysokości : ..........................% tj. ....................................................................
2. wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
3. akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy.
Oświadczamy że :
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
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3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
4) zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia, w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie
koszty wykonania zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
5) Udzielamy gwarancji ……………… miesięcy od dnia końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu
zamówienia bez uwag.
6) Zapoznaliśmy się i akceptuje bez zastrzeżeń treść SIWZ dla niniejszego zamówienia,
a w szczególności treść wzoru umowy.

7) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujmy się zawrzeć umowę na
warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego.
8) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9) Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
10) Zobowiązujmy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ……………..

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
Imię Nazwisko ………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………………………..

Miejscowość data: ..........................................................

...................................................................................
podpisy osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Pieczęć imienna i firmowa

