Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z dnia 16 maja 2017 r.
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………..
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu:

0 (**) ………………………

Numer faksu:

0 (**) ....................................

Numer REGON:

………………….

Numer NIP:

…………………..

Dane dotyczące zamawiającego

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1, 37-550 Radymno
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn” „Zakup i dostawa samochodu do przewozu
osób”. - oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Cena oferowana netto................................................................................................................................zł
podatek VAT..............................................................................................................................................zł
Cena oferowana brutto...............................................................................................................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)
Podstawę do wyceny zamówienia stanowi zał. Nr 2 – specyfikacja.
Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie w terminie do dnia: 14.06.2017r.
Termin płatności: fakturowanie po zakończeniu dostawy, termin płatności do 30 dni
Udzielę gwarancji a przedstawiona cena zawiera wszystkie koszty dotyczące dostawy samochodu,
zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 2- Specyfikacja
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1

……………………………………………………………… tel. kontaktowy, faks: …………….. zakres
odpowiedzialności:
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Klauzula antykorupcyjna – wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści
majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach zadania pn. „Zakup
i dostawa samochodu do przewozu osób”, w celu wyboru do realizacji ww. zadania lub wyniku takiego
postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w
jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Zamawiającym, które miałyby na celu
wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania w sposób
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie powiązań osobowych lub
kapitałowych z zamawiającym wyszczególnionymi w pkt. VII ogłoszenia o zamówieniu na dostawy.
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. Parafowany i podpisany zał. Nr 2 – Specyfikacja.
2. Parafowany wzór umowy- zał. Nr 3.
................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

2

