Załącznik Nr 3
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w
art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych w ZODR w Barzkowicach

………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Numer telefonu: ....................................................................
Numer faksu: .......................................................................
Numer REGON: ..................................................................
Numer NIP: .........................................................................
Numer KRS: .........................................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: TPR.081.1.18.2017.KG dotyczące
dostawy/usługi/robót
budowlanych
przeprowadzenia
wykładu
na
temat:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego: ,,Towarowe gospodarstwa ekologiczne przykładem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.”, który odbędzie się w dniach 2022.09.2017r.
(przedmiot zamówienia)

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, oferujemy
realizację zamówienia za cenę:
Cena netto.................................................... zł.
(słownie: ....................................................................................................................................).
Należny podatek VAT (….…%) ……………………..... zł.
Cena brutto...................................................zł.
(słownie: ....................................................................................................................................).
(DODATKOWE KRYTERIA) ………………………………..

Oświadczam (y), że:
1. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte,
2. pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie
ww. zamówienia,
3. uważamy się za związanych z ofertą przez okres……………………..dni,
4. powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług,
5. zobowiązujemy się zrealizować zamówienie nie później niż do dnia
………………………....,
6. miejscem dostawy będzie……………………………………………………,
7. udzielamy gwarancji na dostarczony………………. na warunkach i na okres określony w
zapytaniu ofertowym,
8. przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od
wad, w tym fizycznych: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
9. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
10. gwarantujemy stałą cenę przez cały okres trwania umowy,

Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są (*):
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b) pełnomocnictwo,
c) ....................................................
(*niepotrzebne skreślić)

………………………………………
miejscowość, data

.........................................................................
podpis Wykonawcy

