Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia w ramach zadania pn. „Zakup
i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół
w Chmielniku” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności
zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce Technikum w Powiatowym
Zespole Szkół w Chmielniku”.
Składamy ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferujemy
wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową:
BRUTTO, ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości
.................................................. PLN (słownie ........................................................................... PLN)
w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN
(słownie: ........................................................................................................................ PLN)
netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

W tym:

L.p.
1.

Nazwa

Specjalistyczny aparat słuchowy

Cena
jednostkowa
netto

Podatek
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość
sztuk

Wartość brutto
( cena jedn.
brutto x ilość)

2 szt.

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się i akceptuję/emy warunki wykonania zamówienia
i wymaganiami podanymi w Zapytaniu ofertowym.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, posiadam odpowiedni potencjał techniczny oraz znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
3. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera
wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam/y, że załączony wzór umowy (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego)
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Realizację przedmiotowego zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi/z udziałem
podwykonawców* ( niepotrzebne skreślić), którym zlecę wykonanie następujących robót:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert
(art. 297 k.k.).
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ..........................................................
2) .........................................................
3) ……………………………………
4) …………………………………….
8. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z :
Imię i nazwisko:
………………………………………………
Adres: ………………………………………………
Telefon: ……………………………… fax ……………………
e-mail:…………………………………………………..

...........................................................................................
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo

