Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pieczątka firmowa
Wykonawcy
Fundacja Anny Dymnej
Mimo Wszystko
ul. Myczkowskiego 4
30-198 Kraków

FORMULARZ OFERTOWY
do postępowania o zamówienie publiczne pn.:
dostawa9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
transportu uczestników WTZ Lubiatowo, w ramach Programu wyrównywania różnic
między regionami III w obszarze D współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dane dotyczące Dostawcy
Nazwa: ....................................................................................................................................….
Adres: ..........................................................................................................................................Nr
telefonu/faksu: .....................................................................................................……………….
NIP: ..............................................................................................................................................
REGON: .................................................................................................................................…....
I. Składam ofertę na dostawę samochodu 9 – osobowego do przewozu osób
niepełnosprawnych, na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubiatowie
marka…………………………………………………...model…………………………
za cenę ryczałtową:

Cena netto:……………………………………………………………………………………
Podatek VAT:…………………………………………………………………………………...
Cena brutto :………………………………………………………………...................……….
Słownie cena brutto:
....................................................................................................................................................
II. Realizację całości zamówienia zobowiązuję się wykonać w terminie najpóźniej do dnia 14
grudnia 2020 roku.
III. Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam następującej gwarancji:
a) ……………….. miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne
– bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy;
b) …………………. lat na perforację nadwozia – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy,
c) …………………. miesiące na powłokę lakierniczą – bez limitu kilometrów licząc od dnia
dostawy.
IV. Oświadczam, że:
a) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia określonym w dziale III pkt 3 zapytania ofertowego i taki zostanie
dostarczony Zamawiającemu;
b) zaoferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia;
c) uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert (bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);
d) wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
e) akceptuję postanowienia umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i
zobowiązuję się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
f) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem
konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

…………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data
pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych) do
reprezentowania Wykonawcy

