Załącznik nr 2

OK-DAG-252/05/01/2019

FORMULARZ OFERTOWY
Miejscowość, data
Zamawiający:

Wykonawca:

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): ……………………………………………………………………………………………..……
Osoba wyznaczona do kontaktów:
Telefon bezpośredni:
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie: „na świadczenie usług pralniczych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie”, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę:

Lp.
Rodzaj artykułu

Szacunkowa
Ilość rocznie

1.

Obrus

100

2.

Narzuta

50

3.

Koc

50

4.

Serwetka duża

100

Cena jednostk. netto

Cena jednostk. brutto
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5.

Serwetka mała

100

6.

Poszwa

2 000

7.

Poszewka

2 000

8.

Poszewka na jasiek

2 000

9.

Prześcieradło

2 000

10.

Ręcznik duży

2 000

11.

Ręcznik mały

2 000

12.

Ścierka

200

13.

Poduszka

50

14.

Kołdra

50

15.

Narzuta na materac

50

16.

Garnitur (marynarka +
spodnie)

10

17.

Bluza polarowa

20
Razem roczny koszt usług pralniczych

1. Oświadczam, że formularz ofertowy i wykaz zostały podpisane przez osobę właściwie umocowaną.
2. Oświadczam, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego
3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
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4. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia
w tym dostawę do siedziby Zamawiającego (w przypadku firm wskazana cena zawiera VAT, w przypadku osób
fizycznych cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z zamówieniem, w tym koszty na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne i podatki).
5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do utrzymania cen jakie zaproponował
w ofercie (nie dotyczy zmian w zakresie podatku VAT).
6. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do
zapytania ofertowego w miejscu, formie i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na w/w zamówienie dopuszcza się możliwość
nie wybrania Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w całości w zakresie wszystkich
wyszczególnionych towarów.
9. Zamawiający zastrzega, że w/w ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą być większe niż wskazane
w specyfikacji.
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Wykaz załączników (oświadczenia i dokumenty):

1.

Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 4

2.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

3.

Referencje nr 1 (obligatoryjne): …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

4.

Referencje nr 2 (obligatoryjne): …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

5.

Referencje nr 3 (obligatoryjne): …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

6.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

7.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

8.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

9.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
12. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

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