
Projekt PN.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału
zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej
z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11).

Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: DYR.Zam.Publ.-25/12

…………………………………………
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:  ...........................................................................................................................................

Siedziba: ...........................................................................................................................................

Adres do korespondencji  ( dotyczy jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy): ……................................

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

Adres e-maill:                          ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: 0 (**) ......................................

Numer faksu: 0 (**) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Ja niżej podpisany(a),..........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz .............................................................................................................................

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa oksymetrów oraz pipet
automatycznych o pojemności nastawnej w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod
zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału
zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ za cenę:

Cena oferty

Część nr 1 Oksymetr stacjonarny - laboratoryjny wraz z kablem i sondą – 1 sztuka.

Cena ofertowa brutto z VAT ……………………………………………...…………………………….…....zł.

(Słownie:..............................................................................................................................................................)

1. Udzielamy gwarancji na zaoferowane urządzenia na okres …... miesięcy (zaoferowany okres

gwarancji na miernik nie może być krótszy niż 12 miesięcy).

2. Miejsce (adres, telefon, adres e-mail) świadczenia serwisu gwarancyjnego:

………………………………………………………………………………………………………………
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Cena oferty

Część nr 2 Oksymetr ręczny z wyposażeniem – ręczny miernik tlenu rozpuszczonego (tzw.

tlenomierz ręczny) wraz z kablem i sondą optyczną – 1 sztuka.

Cena ofertowa brutto z VAT ……………………………………………...…………………………….…....zł.

(Słownie:..............................................................................................................................................................)

1. Udzielamy gwarancji na zaoferowane urządzenia na okres …... miesięcy (zaoferowany okres

gwarancji na miernik nie może być krótszy niż 24 miesiące).

2. Miejsce (adres, telefon, adres e-mail) świadczenia serwisu gwarancyjnego:

………………………………………………………………………………………………………………

Cena oferty

Część nr 3 Pipety automatyczne o pojemności nastawnej – 5 sztuk.
Cena ofertowa brutto z VAT ……………………………………………...…………………………….…....zł.

(Słownie:..............................................................................................................................................................)

1. Udzielamy gwarancji na zaoferowane urządzenia na okres …... miesięcy (zaoferowany okres

gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

2. Miejsce (adres, telefon, adres e-mail) świadczenia serwisu gwarancyjnego:

………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:

1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

2. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy

na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

4. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców*

Następujący zakres dostaw zlecam podwykonawcom:

 ………………………………………………………………………………………………………

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

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

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

…………………………………………………………..tel. kontaktowy, faks: ………………………............

zakres odpowiedzialności …...............................................................................................................................

…………………………………………………………..tel. kontaktowy, faks: ………………………............

zakres odpowiedzialności …...............................................................................................................................
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Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię, Nazwisko: ...................................................................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................................................................

Telefon   :   .......................... Fax : .........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…................................, dnia …..................................

                 ……………………………………
                                                                                                           (podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić


