Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY*)
dla Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):
Nazwa:______________________________________________________________________________________________________
Adres________________________________________________________________________________________________________
(miejscowość, kod)

ul.____________________________________________________________________________________________________________
NIP:_____________________________
Nazwa:______________________________________________________________________________________________________
Adres________________________________________________________________________________________________________
(miejscowość, kod)

ul.____________________________________________________________________________________________________________
NIP:_____________________________
Telefon do kontaktów z Wykonawcą nr_________________________________________________________________
Faks dla korespondencji z Wykonawcą nr______________________________________________________________
Osoba do kontaktu:________________________________________________________________________________________
Powiatowe Centrum Obsługi
Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego
ul. Jagiellońska 22
38-500 Sanok
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów
żywnościowych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku,
Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego
Łukasiewicza w Sanoku
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
oraz ogólnymi warunkami umowy na następujących warunkach:
1. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy w cenach jak w załączonym
Formularzu/ach asortymentowo-cenowym/ch – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, iż czas dostawy zamówionego towaru wynosić będzie …………… godzin(y) od
złożenia zamówienia.
4. Oświadczamy, że termin płatności za zaoferowane przedmioty zamówienia wynosić będzie
__________ dni (proszę wpisać liczbę dni).

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, nadzór nad realizacją
Umowy oraz do utrzymywania stałego bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, ze strony
Wykonawcy (w przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej) sprawować
będzie Pan/Pani __________________________________________ tel.:___________________________________
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:


sami



przy udziale podwykonawcy

(proszę zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

Dotyczy podwykonawców:
9. Następującą część przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom (opisać
krótko tę część) **
1/…………………………………………………………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………………………………………………………
** jeżeli Wykonawca nie poda żadnej informacji w punkcie 9, Zamawiający potraktuje to jako informację, że Wykonawca
nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

____________________ dnia _________________ 2018r.

______________________________________________
czytelne imię i nazwisko, osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania wykonawcy lub pieczęć imienna i podpis

Informacja dla Wykonawcy:

*) Treść Formularza ofertowego wypełnia Wykonawca.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa,
adres, NIP każdego ze wspólników odrębnie.
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane (nr telefonu, nr faxu) dotyczące Lidera Wykonawcy.

