Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr DL/UE/3/V/2018 z dnia 07.02.2018 r.

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w trybie do 30 000 EURO nr DL/UE/3/V/2018 z dnia 07.02.2018 r.
składamy poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e- mail
Telefon
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności usług
medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w
infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”

Wypełnia
WYKONAWCA

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Wartość netto:

zł

Stawka podatku VAT

%

Wartość brutto (wartość netto + podatek VAT)

zł

UWAGA!!!
A. Cena oferty jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
B. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana w ofercie kwota brutto obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
C. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
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Oświadczam, że:
1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku: 30 dni.
2) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz Umowie stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego
ogłoszenia.
OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1. Imię / nazwisko: ..................................................... tel. kontaktowy ............................., faks:
................................ zakres odpowiedzialności .………………………...............
2. Imię / nazwisko: ..................................................... tel. kontaktowy ............................., faks:
................................

zakres

odpowiedzialności

.………………………...............

Oświadczenie

dotyczące postanowień niniejszego ogłoszenia:
1) Składam/my ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr
2.
2) Oświadczamy, że uważam/my się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
3) Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń warunki stawiane Wykonawcy dotyczące
wymogów wykonania przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w Opisie
Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2, w ogłoszeniu oraz w treści umowy zgodnej z wzorem
zawartym w Załączniku nr 3 i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4) Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………
5) Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać
zakres, jeżeli dotyczy): ………………………………………………………………………………
6) Zastrzeżenie wykonawcy: Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być
ogólnie udostępnione: ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe

Pieczęć firmowa, data i
podpis
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