Załącznik nr 3 do SIWZ

.................................. dnia .......................
Pieczęć wykonawcy i nr tel./faxu

PN-9-POIG/2010
FORMULARZ OFERTOWY
My, niżej podpisani:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
........................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)
........................................................................
(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)
........................................................................
(Numer telefonu/ numer faxu)
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, stosownie do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składamy niniejszą ofertę na wykonanie
zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wzorze umowy i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń.
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2. Oferujemy realizację Zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami za:*
Słownie: (….)
Cena ofertowa netto (w zł) słownie: ............................................................................................
Kwota podatku VAT (w zł) słownie: ...........................................................................................
Cena ofertowa brutto (w zł) słownie: ...........................................................................................
3. Ceny jednostkowe zawiera poniższa tabela:
Liczb CENA
NAZWA
Lp
a jednostkow
PRZEDMIOTU
( szt. ) a netto
A

B
Notebook wraz z
1
oprogramowaniem

C

D

Kwota
podatku
VAT (zł)
E

CENA
Łączna cena
jednostkowa
ofertowa brutto
brutto za 1
(C * F)
notebooka
F
G

80
Razem:

4.

Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminach określonych Specyfikacją Istotnych
Warunków
Zamówienia,
Szczegółowym
Opisem
Przedmiotu
Zamówienia
i wzorem umowy.

5.

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.

6.

Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się
do podpisania umowy na warunkach wzoru umowy.

7.

Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie*
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiące integralną część oferty, są:
1) …………………………………..
2) ..............................................................

.......................................................................
*

Cena ofertowa musi wynikać z cen jednostkowych zawartych w pkt 3 niniejszego Formularza (Tabela)
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Miejscowość i data
*

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do
złożenia oferty

niepotrzebne skreślić
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