Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień.
Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-N1/14

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:.......................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................
NIP ............................................................REGON ............................ ...................................................
Nr. tel........................................................ Adres e-mail .........................................................................
Ja niżej podpisany(a),.....................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy..............................................................................................
odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paszy dla narybku, selektów i tarlaków

jesiotra ostronosego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach - nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-N1/14,
oferujemy zrealizowanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w
zaproszeniu do składania ofert:
CZĘŚĆ I
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Pasza narybkowa - Nutra lub
równoważna
Pasza narybkowa - E-Stella lub
2
równoważna
* należy uzupełnić
1.

Ilość

Nazwa producenta*

Nazwa oferowanej
paszy*

400 kg
450 kg

za cenę brutto: …………………………………. PLN
słownie: ……………………………………………………………………………………………….......
CZĘŚĆ II
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Pasza narybkowa - Performa lub
równoważna*
2 Pasza tarlakowa - Aller Rep lub
równoważna*
* należy uzupełnić
1.

Ilość

Nazwa
producenta*

Nazwa
paszy*

oferowanej

800 kg
2600 kg

za cenę brutto: …………………………………. PLN
słownie: ……………………………………………………………………………………………….......

Oświadczam/y, że:
1) Oferujemy termin realizacji zamówienia do 25 września 2014 r.
2) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
3) Zgadzamy się na termin płatności 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy i prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4) Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP,
posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności,
itp. oraz spełnia wszelkie powyższe wymogi w zakresie norm oraz, że dokumenty te dostarczymy na
każde żądanie Zamawiającego.
5) Oświadczamy, że oferowana pasza została przetestowana w hodowli jesiotra ostronosego, a dowody
i wyniki testów dostarczymy na żądanie Zamawiającego.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.…………………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

___________________data__________________
Miejscowość

______________________________
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią
imienną osoby lub osób upoważnionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy)

