
lNa~a W~lkonawcy 

piec=rc firmowal 
ZalqcZlllk N r Ido Zaprosz'I!,Jia 

Urzlld G miny w Baboszewic 
ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
w I)Osl'tpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniiej 30000 
euro na dostaw't srodkow Cl.yslosci dJa Urz,?du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa (finna) alba imi(( i nazwisko: 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres: 

Telefon: ................................................ .... .... ........ ........... ..................... ................ . 
Adres e-mail: ..................................................................................................... .. 

W odpowiedzi oa zaproszenie do zlozenia oferty cenowej przyst/d)uj« do udzialu w poslld>Owaniu 0 
udziclenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro na doslawt;: srodkow 
czyslosci dla UrzC(du Gminy w Baboszewie i jednoslek obstugiwanych 
i oswiadczamy, ze. 
I. ZapoznaJem si(( z trekift zaproszenia do zlozenia oferty wraz z zal'l.czniknmi i nie wnoszi( do nich 

zadnych zastrzeiell oraz uzyskatem wszelkie niezbf;(dne infonnacje do przygotowania i zlozenia 
oferty. 

2. Gwarantujt( wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z zaproszeniem do zlozenia oferty oraz 
zal<\.cznikami do niego. 

3. Oferowane srodki S<\. nowe, wolne od wad technicznych i prawnych oraz dobrej jakosci, S<\. 
dopuszczone do obrolu i uzytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem i obowi'l.zuj<\.cymi w 
tym zakresie nonnami. 

4. W cenie mojej oferty zoslaly uwzgl((dnione wszyslkie koszty wykonania zamowienia, 
w tym koszty zaladunku, transportu, rozladunku i wniesienia material6w do pomieszczen 
Zamawiaj'l.cego i jednostek obslugiwanych. 

5. Oferuj~emy dOSlaw(( srodkow czystosci po cenach jednostkowych brutto wyszczeg61nionych w 
Zalqcznikach !A-! H do Jorl1lularza oJerty po cenach jednostkowych brllllO, kl6re bi(d'l. stale w 
calym okresie obowi'l.zywania umowy. 

6. Cena mojej oferty za realizacj~ niniejszego zam6wienia wynosi: 

brutto: ............... ..... ......... . ..... zl ( poz. 44 zal. IA+ poz. 29 zal.lD + poz. 22 zal.lC + 
poz.247-31. 1 D + poz.26 zal. IE + poz.35 zal. 1 F + poz. 35 zallG + poz. 11 zal. IH 
slownic: ... ........ ... .. .... . .................... ..... .......... .. ... . ... . ..... . .................... . ........ , .. . 

7. Dostawa srodk6w bi(dzie reaiizowana sukcesywnie co najmniej 1 raz w mieSi'lCll w miari( 
pojawiaj<\.cego si~ zapotrlebowania Zamawiaj'lcego i jednostek obstugiwanych, bez wzgli(du na 
wartosc dostawy. Dostawa nast<ijJi w tenninie 4 dni roboczych od rlozenia przez Zamawiaj'lcego 
iub jednoslkc: obstugiwan<\. zam6wienia w fonnie eiektronicznej lub teiefonicznie, transportem 
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do sicdziby skladaj<\.cego zamowienie przez okres od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2017 r. z zastrzezeniem, ze w przypadku wczesniejszego 
wykorzystania limitu srodk6w finansowych okreslonych w umowie, za zgod<\. Zamawiaj<\.cego 
lub zastosowanie bl(dzie mial przepis § 10 ust.2 umowy. 



8. Akceptujemy spos6b i lennin platnosci, tj. 14 dni od zlozenia przez Wykonawct( prawidtowo 
wystawionych faktur prze!ewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc(( na fakturze. 

9. Akceplujemy wz6r umowy w sprawie zam6wienia pubJicznego (Zat<\cznik Nr 2 do zaproszenia), 
a w pr.lypadl..-u wyboru naszej oferty zobowi<l,zujemy si(( do podpisania umowy na warunkach 
okres!onych we wzorze umowy w tenninie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj<l,cego. 

Imiejscowosc i datal 
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/podpis i piec=~c Wykollall'cy / 
osoby llpowainiollej 

do reprezen!owGnia Wykonffivcy 


