Załącznik Nr 1
DT.3411.2.2014
……………….............................................................................
………………………………………………………………….
( pełna nazwa i adres Wykonawcy)

............................................................
(telefon i faks Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego
na
sukcesywną
dostawę
kationowej
emulsji
asfaltowej
szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 83 ton, oferujemy realizację
przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową:
netto: ............................................. zł,
należny podatek VAT............ %,................................. zł,
brutto: ........................................... zł,
słownie: ........................................................................................................................................ zł,
2. Do ustalenia wynagrodzenia przyjęto cenę brutto za 1 tonę kationowej emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU: ………….. zł.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie rozpoczęcia
dostaw emulsji określa się na 14.04.2014 r., a zakończenie dostaw na 30 września 2014 r.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w
tym ze wzorem umowy co zostało uwzględnione w niniejszej ofercie) i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8* Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.
8* Następujące części zamierzamy powierzyć podwykonawcom - części zamówienia wymienione
wg załączonego do oferty formularza „WYKAZ części zamówienia przewidzianych przez
Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę” (należy wypełnić Załącznik nr 5. do SIWZ).
8* Oświadczamy, że korzystamy na zasadach art. 26b Pzp z zasobów następujących
podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunków
podmiotowych), o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp:
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................(podać
nazwy (firmy) podwykonawców.
* niepotrzebne skreślić.
9. Deklarujemy rozliczenie za odebrany towar nie częściej niż 1 raz w miesiącu po dostarczeniu
prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpływu jej do
siedziby ZDP w Hajnówce.
1/2

10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oferta została złożona na .............................. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr .................. do nr ................... .
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
- CENA OFERTOWA uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ .
- Dołączone do Oferty odpisy dokumentów lub ich kopie są poświadczone za zgodność
z oryginałem.
........................................., dn. ....................................

........................................................................................
Podpis upoważnionego/ych/ przedstawiciela/i/ Wykonawcy
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