Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-31/12

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
Nr KRS* .......................................Nr REGON ....................................................... Nr NIP ............................
Nr. tel................................................................................ Nr faksu ..................................................................
Adres e-mail .................................................................Strona www ................................................................
Ja niŜej podpisany(a),........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostaw€ odczynników i materiałów
laboratoryjnych w ramach Projektu Nr: N N311 461639 pt. ”Stymulacja dojrzałości płciowej
neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)” w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
oświadczam, Ŝe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
Część nr 1: Kasetki do Nuclecantera *
wartość netto w PLN

podatek VAT w PLN

wartość brutto w PLN

Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN (słownie: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Część nr 2: Materiały zuŜywalne do badań *
wartość netto w PLN

podatek VAT w PLN

wartość brutto w PLN

Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN (słownie: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Część nr 3: Pomoce laboratoryjne szklane *
wartość netto w PLN

podatek VAT w PLN

wartość brutto w PLN

Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN (słownie: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Część nr 4: Asortyment medyczny – strzykawki i gaza opatrunkowa *
wartość netto w PLN

podatek VAT w PLN

wartość brutto w PLN

Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN (słownie: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Część nr 5: Odczynniki *
wartość netto w PLN

podatek VAT w PLN

wartość brutto w PLN

Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN (słownie: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, Ŝe:
1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31 grudnia
2012r.
2. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach określonych we wzorze umowy.
3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców *

* Następujące usługi zlecamy podwykonawcom ( podać nazwę podwykonawcy oraz zakres zleconych
usług):
………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1).…………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………
2).…………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………

7. Na ….............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1/…..................................................................................
2/…..................................................................................
3/…..................................................................................
4/…...................................................................................
5/…..................................................................................
6/…..................................................................................
7/…..................................................................................
8/…..................................................................................
9/…...................................................................................
10/…..................................................................................

……………………………....
(miejscowość i data)

___________________
*) niepotrzebne skreślić

………………...………………………………
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela)

