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załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy..........................................................................
....................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Telefon/fax Wykonawcy...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adres e – mail Wykonawcy: ……….............................................................................................................
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Pro Design Sp. z o.o.
60-638 Poznań,
ul. Śpiewaków 14,
NIP 7811824709
REGON 300883473
KRS 0000310747
W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na::
dostawę mebli do budynku przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach zadania przebudowa
budynku drukarni „Concordia” w Poznaniu - utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu
Oferujemy wykonanie dostawy mebli do budynku przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach zadania
przebudowa budynku drukarni „Concordia” w Poznaniu - utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu u
zgodnie:
- z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenie o pisemnym przetargu
nieograniczonym;
- z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
- z wypełnionym formularzem cenowym obejmującym wszelkie elementy realizacji przyszłej umowy,
za cenę za całość zamówienia:
netto ..............................................................................................................................................PLN
podatek vat (23%) .....................................................................................................................PLN
brutto .............................................................................................................................................PLN
Na dostarczone meble udzielam …………. letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego bez uwag.
Zamówienia zrealizuję w terminie od dnia zawarcia umowy do 14 dni.
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Oświadczam, że dodatkowe w cenie zwarliśmy:.
a)

instalację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego

b)

przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie kompletnej obsługi

c)

dostarczymy pełną dokumentację sprzętu, w tym karty gwarancyjne wraz ze specyfikacją techniczną
oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

d)

bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;

e)

zapewnimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez autoryzowany serwis oraz dostarczenia przy
dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie
pogwarancyjnym;

f)

oferowane produkty będą fabrycznie nowe i nie użytkowane w jakikolwiek sposób.

Oświadczam, że:



uważam się za związany niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania
ofert,



akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,



w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,



wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Oferta została złożona na ........... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr
.........
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ...............................................................................................
4/ ...............................................................................................

..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU
Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w przetargu określone w ogłoszeniu o pisemnym przetargu
nieograniczony dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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