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Załącznik nr 2              

 

FORMULARZ OFERTY 

Dla zamówienia pn.:  „Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                       

NP/ZP/35/2012                                         

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. 

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

l.p Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 

 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres 
 

 

Nr faksu, Nr telefonu 
 

 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,  

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu 

Zamówienia,  

3) zobowiązuję się do wykonywania zamówienia w terminie:  

a) uzyskanie akceptacji projektów graficznych nadruku – 5 dni od podpisania umowy 

 

b) termin wykonania zamówienia – 10 dni od daty uzyskania akceptacji projektów graficznych nadruku 

wykonać, dostarczyć a w przypadku tablic informacyjnych również zamontować, wszystkie artykuły 

reklamowe stanowiące przedmiot zamówienia. 

4) wartość mojej / naszej
1
 oferty na …………………………………………………………wynosi : 

…………………………………………………………………. PLN netto (słownie 

………………………………………………………….) plus należny podatek VAT 23% 

……………………………..PLN, co stanowi łącznie ………………………..PLN brutto  (słownie 

………………………………………………………).  
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5)  Jestem związany / jesteśmy związani
1
 ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert,  

6)  Akceptuję / akceptujemy
1
 bez zastrzeżeń wzór Umowy,  

7)    Udzielamy 60 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia 

8)   W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję (zobowiązujemy) 

się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

9)  Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia]
1
,  

10)  Nie uczestniczę (nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia,  

11)  Jestem (jesteśmy) / nie jestem (nie jesteśmy) płatnikiem podatku
1
 VAT i jestem (jesteśmy) uprawniony / 

nie jestem (nie jesteśmy) uprawniony
1
 do wystawiania faktur VAT. 

12)  załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 

a) ……………………………………………………… 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 oraz art. 

305 Kodeksu Karnego. 

  

5. PODPIS(Y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i 

data 

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 

 

1
wybrać właściwe 

 


