Zał. nr 1 do sondażu cenowego

.........................................
(imię i nazwisko/pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 10,
10-719 Olsztyn – Kortowo (sekretariat na I - piętrze pokój 106)
Faks.: (89) 524-05-05
Adres- E-mail: irs@infish.com.pl
Oferent:
Nazwa i adres wykonawcy:............................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................
Tel.............................. , Fax:..............................., e-mail: ............................................,
NIP ................................................, REGON .................................................
W odpowiedzi na sondaż cenowy pn. „Sukcesywna dostawa pasz dla narybku, selektów
i tarlaków jesiotrów dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
w Olsztynie” z dnia 11.02.2015 r. składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w sondażu cenowym
za cenę ………..........................................zł (brutto),
słownie: ...............................................................................................................................
stawka VAT ……………(%)
za cenę ……………………………………. zł (netto)

2. Oferuję dostawę poniżej wymienionych pasz1:
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość
( kg)

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Perla 6.0
1
lub równoważna
……………………………………

5

Perla 5.0
2
lub równoważna
10
……………………………………
1

W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia równoznacznego należy wpisać pełną nazwę
proponowanej paszy.

Pasza Nutra HP 0.3
3
lub równoważna
……………………………………

10

Pasza Nutra HP 0.5
4
lub równoważna
……………………………………

20

Pasza Nutra HP 0.7
5
lub równoważna
20
……………………………………
Pasza E-Stella 1.0
6
lub równoważnej
……………………………………

100

Pasza E-Stella 2.0
7
lub równoważnej
……………………………………

500

Pasza E-Stella 3.0
8
lub równoważnej
……………………………………

1000

Pasza Perla ST, Europa Eel
9
lub równoważnej
……………………………………

100

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca stosuje zamienniki równoważne, zamawiający będzie
wymagał oprócz wypełnionego powyżej formularza również dostarczenie
specyfikacji technicznej produktu czyli dokładnych parametrów i składników
zawartych w oferowanej paszy opisanej i potwierdzonej dokumentacją producenta.
1. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać przedmiot zamówienia
w terminie określonym z załączniku nr 1 do sondażu.
2. Oświadczam (-y), że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią sondażu cenowego i nie wnoszę
(-my) zastrzeżeń oraz uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty.
Miejscowość i data

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

.....................................................
/podpis i imienna pieczęć oferenta /

