
                                                                        Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba oferenta
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
……………………………………………………………………………………………………………………
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? TAK   NIE
Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- (jeżeli dotyczy)……………………………………………………
Jeżeli  odnośna  dokumentacja  jest  dostępna  w  formie  elektronicznej,  proszę  wskazać:  (adres  internetowy,
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) ………………………………………..
W przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera
Nr telefonu, fax …………………………………………………………………………………………………
Regon: …………………………………………NIP ……………………………..…….
Województwo …………………………………… powiat …………………………………………….
Internet: http://.................................................. e-mail……………………………………@...............................
Do:

   
Ośrodek DOREN 

Różewiec 1
11- 600 Węgorzewo

W nawiązaniu do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn

„ZAKUP I DOSTAWĘ RÓNYCH   ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH   DO  STOŁÓWKI

OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU”

CZĘŚĆ  ………………………………………………………………

.................................................................................................................................
                                                                                   ( podać nazwę firmy )
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

I. Oferujemy realizację dostawy na następujących warunkach:

OFERTA CZĘŚĆ  ………………………………………………………….

1. Wartość  zamówienia  netto   .....................................  zł

słownie: ................................................................................................................................................

2. Wartość  zamówienia  brutto   .....................................  zł

słownie: ................................................................................................................................................

3. Termin płatności 30 dni.

4. Bank i nr rachunku bankowego Dostawcy:....................................................................



5. Wartość zamówienia brutto określono na podstawie załącznika nr 2 dla części ……..

II.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

III. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych pomyłek

stwierdzonych w treści oferty.

IV.  Oświadczamy,  że  przekazany  nam  projekt  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i

zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy  w zaproponowanej

formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Wszystkie  wymagane  w  niniejszym  postępowaniu  przetargowym  oświadczenia  złożyłem  ze

świadomością  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń  w  celu  uzyskania

korzyści majątkowych. 

2. Zamierzamy/  nie  zamierzamy* powierzyć  podwykonawcy/  podwykonawcom następującą  część

zamówienia: ...............................................................................................................................................

..............

 ........................................................................................................................ (*niepotrzebne skreślić).
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składnia ofert

oferta liczy ……. ponumerowanych i parafowanych stron. 

4. Korzystając  z  uprawnienia  nadanego  treścią  art.  8  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

…………………………………………………….
…………………………………………………………….. (wymienić czego dotyczy) 
5. Zawarte są w następujących dokumentach:
…………………………………………………………………………………………………
………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawarta w treści
art. 11ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr
153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie  wykazuję,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,
ponieważ:

UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
Uwaga:
Zastrzeżone  informacje  winny  być  odpowiednio  oznaczone  na  właściwym  dokumencie
widocznym  napisem  „tajemnica  przedsiębiorstwa” i  złożone  w  odrębnej  kopercie
wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

6. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

− załącznik nr 2 Formularz cenowy do części nr ………

− załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

− załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu

− załącznik nr 5- projekt umowy



− ………………………………………………………………

− ………………………………………………………………

   ……………………………….                                                ………………………………..

                         (data) (upoważniony przedstawiciel

         pieczęć i podpis)
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