Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP 12/2017/EFS

pieczęć wykonawcy

OFERTA
na „Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne”

…….…………………………………………………………………………………………………………….………………………
nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON, NIP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon, adres e-mali

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach
w pomoce dydaktyczne” oświadczamy, iż oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę:
BRUTTO*: ……………………………………………………………………………..
Słownie: ……………………………………………………………………………….
Uwaga!!!
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj towaru)
1

którego dostawa prowadzi u
Zamawiającego do obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
1

Wartość w PLN
bez podatku VAT

Stawka
podatku VAT

2

3

*Wartość w PLN bez podatku od towarów i usług podana w tabeli kolumna 2, powinna zostać doliczona do łącznej ceny
BRUTTO za wykonanie zamówienia. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od
towarów i usług.

W ciągu 3 dni po ogłoszeniu wyników niniejszego przetargu nieograniczonego Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowej wyceny
zawierającej ceny jednostkowe netto i brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT dla poszczególnych
elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia.
Pozostałe kryteria oceny ofert:
Termin realizacji liczony w dniach roboczych:
□ do 30 dni
□ do20 dni

□ do 10 dni

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

Serwis posprzedażny
□ 14 dni roboczych □ 7 dni roboczych

□ 3 dni robocze

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

Ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz, że nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zakres oferowanej dostawy jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
4. Projekt umowy stanowiący załącznik do siwz został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Nazwa podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części całości
przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy):
Lp.
Nazwa podwykonawcy
Zakres rzeczowy

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo
6. Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
NIE

TAK

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

2

1) ……………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………….

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

3

