………………………………………..

Załącznik nr 2

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa Wykonawcy
............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy ............................................................................................................................
Numer telefonu ...................................................Numer faxu .........................................................
Adres poczty elektronicznej wykonawcy (e-mail):...........................................................................
...............................................................
( data)
Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………..
Do:
Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
ul. Mickiewicza 22
05-320 Mrozy
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na Dostawę urządzeń wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji sali widowiskowo-kinowej wraz z montażem i uruchomieniem
dla Gminnego Centrum Kultury w Mrozach
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi na
następujących warunkach:
1. Cena naszej oferty wynosi
cena netto - …………………………....................PLN
słownie ……………………………………………………………………………………….
podatek VAT …………………………………….. PLN
słownie …………………………………………………………………………………….....
cena brutto - ………………………….....................PLN
słownie ……………………………………………………………………………………….
w tym:
Lp.
1

Nazwa
2

1

Centrala wentylacyjna

2

Agregat skraplający

3

Tłumik kanałowy

4

Czerpnia dachowa

5

Wyrzutnia dachowa

6

Kratka wentylacyjna
wywiewna
Kratka wentylacyjna
nawiewna

7

Ilość
3

Cena jednostkowa brutto (zł)
4

Cena całkowita brutto (zł) (3x4)
5

8

Anemostat

9

Kanały prostokątne

10

Kanał okrągły ø450

11

Kanał okrągły ø400

12

Kanał okrągły ø315

13

Kanał okrągły „flex” ø400

14

Kanał okrągły „flex” ø315

15

Materiały dodatkowe
i pomocnicze

16

Montaż, uruchomienie,
szkolenie
Dokumentacja
powykonawcza

17

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:
19.12.2013 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń,
- zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty,
- przyjęliśmy warunki postanowień umowy,
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą
4. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonanie wymienionych poniżej części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie dotyczy”).

6. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przed upływem terminu składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
7. Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
8. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
1)………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ..................................................................................................................................................
5) ..................................................................................................................................................
6) ..................................................................................................................................................
7) ..................................................................................................................................................
8) .................................................................................................................................................
9) .................................................................................................................................................
……………………...
(miejscowość, data)

…………………………
Podpis
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

