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Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załącznik nr 1.
P.WMFPK-4/3/2013
……………………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie,
ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo

DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres wykonawcy:
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….........
Numer telefonu …………………………
Nr faksu ……...............................................
e-mail …………………..…....................................................
NIP .............................................................., REGON ….................................….……………..
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów biurowych

na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie” w
III-im przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto:

............................................... zł. w tym należny podatek VAT

(słownie: ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... )
- wg załączonego formularza specyfikacji cenowej.

1.

Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub wykorzystania środków
przewidzianych na realizację zamówienia.

2.

Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3.

Termin płatności:

21 dni

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej

faktury.
4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy w tym
zakresie zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, czyli

przez

okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
6.

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy, został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

Oświadczamy, że udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane materiały biurowe, liczonej od
dnia dostawy, w ramach której zobowiązujemy się do wymiany wadliwych materiałów biurowych na
wolne od wad, w czasie 48 godzin (w dni robocze) od daty pisemnego zgłoszenia wady przez
Zamawiającego.

8.

Wadium, w kwocie …………… złotych, zostało wniesione w dniu ................................................... r.,
w formie………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

9.

Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić jeżeli
dotyczy):
………………..……………....................................................................................……………………

10. Jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb
niniejszego zamówienia, ustanawiamy pełnomocnika * (wypełnić jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia):
……………………………………………..……………….……………………………………………
……………………....................................................................................................................................,
którego upoważniamy do:
a) reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia *
b) reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego *
11. Zamówienie będziemy realizować:
a) zamówienie zostanie zrealizowane własnymi siłami bez pomocy podwykonawców *
b) zamówienie zostanie zrealizowane przy pomocy podwykonawców: *
Podwykonawcy powierzę wykonanie (wypełnić jeżeli inne podmioty będą brały udział w realizacji
zamówienia)*:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
12. Oświadczam /oświadczamy *, że ja/my* ….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………
…….……………………………………. niżej podpisany/podpisani*, działając na podstawie wpisu
w

odpowiednim

rejestrze

/udzielonego

pełnomocnictwa*,

jestem/jesteśmy*

upoważniony/upoważnieni* do reprezentowania wyżej wymienianego Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Zgodnie z wymogami ustawowymi i Zamawiającego, przedstawiamy wymagane dokumenty według
poniższego zestawienia:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................
/miejscowość, data /

* - niepotrzebne skreślić

.............................................................
/ pieczęcie i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy /

