
INazwa Wykonawcy 
piecz~6 firmowal 

Zah!cznik Nr I do Zaproszenia 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
w Postfpowaniu 0 udzielenie zamowienia pubJicznego 0 wartosci szacunkowej ponlZeJ 
30 000 euro na dostawf srodkow czystosci dla Urzfdu Gminy w Baboszewie i jednostek 
obslugiwanycb 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa (firma) albo imi« i nazwisko: 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres: 

Telefon: ............................................................................................................ . 

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

W odpowiedzi na zaproszenie do zlozenia oferty cenowej przyst~puj« do udzialu w post~powaniu 
o udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej pomzeJ 30 000 euro 
na dostaw~ srodkow czystosci dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 
(ZP.271.2.24.2019) i oswiadczam, ze: 

I. Zapoznalem si« z tresci<t zaproszenia do zlozenia oferty wraz z zal<tcznikami i nie wnosz« do 
nich zadnych zastrzezen oraz uzyskalem wszelkie niezb«dne informacje do przygotowania 
i zlozenia oferty. 
2. Gwarantuj~/my wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z zaproszeniem do zlozenia oferty 
oraz zal<tcznikami do niego. 
3. Oferowane srodki czystosci s<tnowe, wolne od wad technicznych i prawnych oraz dobrej jakosci, 
s<t dopuszczone do obrotu i uzytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem i obowi<tzuj<tcymi 
w tym zakresie normami. 
4. W cenie mojejlnaszej oferty zostaly uwzgl~dnione wszystkie koszty wykonania zamowienia, 
w tym koszty zaladunku, transportu, rozladunku i wniesienia srodkow czystosci do pomieszczen 
Zamawiaj<tcego i jednostek obslngiwanych. 
5. Oferuj~/my dostaw« srodkow czystosci po cenach jednostkowych brutto wyszczegolnionych 
w Zalqcznikach lA-1G do Jormularza oJerty, ktore b«d<t stale w calym okresie obowi<tzywania 
umowy. 
6. Cena oferty za realizacj« niniejszego zam6wienia wynosi: 
brutto: .................................... zl (poz. 43 zal. lA + poz. 31 zal. IB + poz. 32 zal. IC + 
poz. 43 zal. ID + poz. 36 zal. IE + poz. 8 zal. IF + poz. 35 zal. IG) 
slownie: ........................................................................................................... .. 
7. Dostawa srodkow czystosci b~dzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 raz w miesi<tcu 
w miar~ pojawiaj<tcego si~ zapotrzebowania Zamawiaj<tcego i jednostek obslugiwanych, bez 
wzgl«du na wartosc dostawy. Dostawa nastijpi w terminie 4 dni roboczych od zlozenia przez 



Zamawiaj:tcego lub jednostk« obs!ugiwan:t zam6wienia w formie elektronicznej lub telefonicznie, 
transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby sk!adaj:tcego zam6wienie przez okres 
od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. z zastrzezeniem, ze w przypadku wczesniejszego 
wykorzystania limitu srodk6w finansowych okreslonych w umowie, za zgod:t Zamawiaj:tcego 
zastosowanie b«dzie mia! przepis § 10 ust. 2 umowy. 
8. Akceptujemy spos6b i termin p!atnosci, tj. 14 dni od z!ozenia przez Wykonawc~ prawid!owo 
wystawionych faktur przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc« na fakturze. 
9. Akceptujemy wz6r umowy (Za!:tcznik nr 2 do zaproszenia), a w przypadku wyborn mojejlnaszej 
oferty zobowi:tzuj~/my si« do podpisania umowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj:tcego. 

Imiejscowosc i data! Ipodpis i piecz~(; Wykonawcylosoby upowatnionej 
do reprezentowania Wykonawcyl 


