Za/qcznik Nr 2
Zaklad Wodoci!lg6w i Kanalizacji w Baboszewie
ul. Warszawska 9A
09 - 130 Baboszewo

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
Dane Wykonawcy:

Nazwa (firma) alba

imi~

i nazwisko:

Siedziba alba miejsce zamieszkania i adres:

Telefon: .................. . ......... .. ................. .. ....... .. ....................... . ...... ... ............ .......... .
Fax (wpisac numer lub " Brak faxu"): ... ........ ... ................................................. ...... ........ .
Adres e-mail: ..... . ......... ... .. .. ........................ ............... .... ... ....... ................................ .
W odpowiedzi na zaproszenie do zlozenia oferty cenowej przyst~puj~/emy do udziaru w post~powaniu
o udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30000 euro na dostaw~ pompy
zatapialnej do sciekow i oswiadczam/my, ze:
1. Uzyskalem/lismy informacje niezb~dne do przygotowania oferty i wlasciwego wykonania
zamowienia.
2. Gwarantuj~/emy wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z treSci~ oferty i z naleZyt~
starannosci~.

3. Oferowany przeze mnie/nas przedmiot zamowienia jest zgodny z Opisem przedmiotu
zamowienia - Zal~cznik Nr 1 do Zaproszenia.
4. Przedmiot zamowienia jest fabrycmie nowy, kompletny, wolny od wad technicznych
i prawnych, nie byl przedmiotem praw osob trzecich.
5. Przedmiot zamowienia spelnia wymaganiajakosciowe, wszelkie normy obowi<tZUj~ce dla tego
typu sprz~tu oraz zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem.
6. W cenie mojej Inaszej oferty zostaly uwzgl~dnione wszystkie koszty zwi~zane z wykonaniem
zamowienia.
7. Cena mojej/naszej oferty za realizacj~ calosci niniejszego zamowienia wynosi:
kwota netto .... ........ ........ ................................ ..... ... ...... ......... ...................................................... zl
(slownie ....... .................. ..... ....... ................................................................................................. .
................................. ....................................................................................................................)
podatek VAT: .............. .............................................................................................................. zl
(slownie ..... .... ........... ....................................................................................... ...... ... ........ ......... .
.. ..................................................................................................................................................)
kwota brutto: ................ ... ......... ...... ... ......... ......... .. ........ ........ ...... ... ....... ............ ........................ zl
(slownie ....................................................................................................................................... .
... .. ..... ...... .... .................................................................................................. ............................................ )
8. Przedmiot zamowienia zobowi~zuj~/jemy si~ zrealizowac w terminie do 15.02.2016r.
9. Akceptuj~/emy sposob i termin platnosci, tj Rozliczenie fmansowe za wykonanie calosci
przedmiotu umowy nast~i przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 14 dni po dostarczeniu przez Wykonawc~ faktury
10. Akceptuj~/emy wzor umowy i w przypadku wyboru mojej Inaszej oferty, zobowi~zuj~/emy si~
do przyj~cia zlecenia na warunkach w nim okreslonych, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiaj~cego.

Imiejscowosc i datal

Ipodpis i piecz~c Wykonawcy I

