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FORMULARZ OFERTOWY 
POSTĘPOWANIE NR OK-DAG-253-10/18 

 

 

 Miejscowość, data 

  
 

 

Wykonawca: Zamawiający: 

  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  
Oddział w Krakowie  
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków 
tel. 12 424 05 00  
e-mail: krakow@cdr.gov.pl  

 

 

 
Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani: 
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Będąc upoważnionym/i do reprezentowania Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby) 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

NIP: REGON 

Tel.: Fax.: 

Osoba wyznaczona do kontaktów:   

Telefon bezpośredni:  

 
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE 

 

 
1. KRYTERIUM CENY – max 90 % 

 
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie: Zakup, dostawa i ewentualny montaż mebli biurowych na potrzeby 
CDR O/Kraków, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę: 
 

cena brutto: cena netto: 

 
słownie cena brutto: 
 

 
2. SZYBKOŚĆ REALIZACJI USŁUGI – max. 10% 

 
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia (właściwe zaznaczyć): 
 

1.   deklaruję zrealizować zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

2.    deklaruję zrealizować zamówienie w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy 
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3.    deklaruję zrealizować zamówienie w terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

4.    deklaruję zrealizować zamówienie w terminie powyżej 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

 

W przypadku wyboru pkt. nr 4 proszę wskazać ilość dni niezbędnych do realizacji zamówienia: ………………. dni 

UWAGA! Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 25 dni roboczych  
od dnia podpisania umowy 
 

 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki w nim 
zawarte.  

2. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w Zapytaniu ofertowym istotne postanowienia umowy oraz 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą oraz 
na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym na warunkach określonych w istotnych 
postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 
niniejszej oferty. 

4. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

 

 
ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 

1. ……………………………………………………. 
2. …………………………………………………… 

 

 

Miejscowość, data, podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
 

 


