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Załącznik nr 1do SIWZ DAG.261.2.2.2020

............................................
pieczęć wykonawcy

Ja, niżej podpisana/y, ..................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy*):..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Siedziba/adres zamieszkania: ......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP/REGON……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel./ Fax:: ………………………………………………………….. E-Mail: ………………………..……………………………

FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców na
okres IX - XII 2020 do Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach niniejszym
składam(y) naszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty (wg załącznika nr 5 do SIWZ, będącego
jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy):
za łączną cenę brutto : ……………………………….................. zł

(słownie ………………………………………………………………………………..……)

cena netto ……………………………… zł (słownie ……………………………………………………………………)
podatek VAT ……………………………… zł (słownie ………………………………………………………………..)
2.

Ceny jednostkowe poszczególnych towarów zawiera dołączony wykaz asortymentu.

3.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01.09.2020r. do dnia
31.12.2020 r.
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4.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

5.

Zawarty w istotnych warunkach zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w
nim opisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.

Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Ustanowionym pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej jest*):
Imię i nazwisko, stanowisko, funkcja: ………………………………………………………………………………
Telefon/ fax: …………………………………………………..
Zakres pełnomocnictwa**):
 do reprezentowania w postępowaniu
 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Wykaz asortymentu do przetargu nieograniczonego nr DAG.261.2.2.2020, (załącznik
nr 5 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy)
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
4) zaparafowany wzór umowy,
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,
6) inne .............................................................
7) ………………………………………………………………….

……………………………..

…..……………………………………………………………

Miejscowość, Data

Podpisy i pieczęć
osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy

___________________________________________
* wypełnić jeżeli dotyczy ** niepotrzebne skreślić
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