Załącznik nr 5 do Zapytania

..............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ
OFERTOWY

Zamawiający:

Fundacja
ITAKA

Nazwa
(firma)
/
imię
i
nazwisko
Wykonawcy
/
Wykonawców wspólnie
ubiegających się o
zamówienie:
Ulica, nr domu /
nr lokalu:
Adres Wykonawcy:

Miejscowość i
kod pocztowy:
Województwo:

NIP:

Kraj:
REGON:

KRS:
Nr rachunku
bankowego, nazwa
Banku
Adres do
korespondencji:
(jeżeli jest inny niż
podany powyżej)
Telefon:
Osoba wyznaczona
do kontaktu z
Zamawiającym

I.

Faks:
e-mail:

Działając w imieniu ............................................................................................ , zwanego dalej
Wykonawcą i będąc należycie uprawnionym do jego reprezentowania oświadczam, że
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu
ofertowym:
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Całkowita cena
netto ................................. złotych + podatek VAT ……..….% w kwocie ...............złotych.
brutto .................... złotych (słownie złotych: .................................................................. ).
W cena oferty uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją zamówienia.
II.

Oświadczamy, iż udzielimy 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z
zapisami rozdz. II ust. 6 Zapytania ofertowego.

III.

Termin realizacji zamówienia: do ......... od daty przyjęcia Zamówienia.

IV.

Termin ważności oferty: 30 dni od dnia składania ofert.

V.

Termin płatności: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru usługi
zgodnie z harmonogramem.

VI.

Oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do umowy.
Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
Posiadamy uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania
przedmiotu zamówienia.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.).

....................................................
( miejsce i data złożenia oświadczenia )

VII.

................................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy )

Załączniki do oferty:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

....................................................
( miejsce i data złożenia oświadczenia )

................................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy )
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