Załącznik nr 2
do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Gmina Szydłowiec , 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1
Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)
Nazwa
__________________________________________________________________________________
Siedziba:
__________________________________________________________________________________
Numer REGON ______________________ Numer NIP ____________________________________
Reprezentowany przez:
_________________________________________________________________________________
Nr telefonu/faks ____________________________________________________________________
Osoba do kontaktu __________________________________________________________________
Nr telefonu ________________________________ Nr faksu ________________________________
Adres poczty elektronicznej ___________________________________________________________
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu”
zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składamy następującą ofertę:
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto _____________________
(słownie

_______________________________________________________________________

złotych). wyliczoną zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2.

Powyższa cena zawiera doliczony, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podatek VAT,
który na datę złożenia oferty wynosi: ________ % tj. ___________________________________
złotych (słownie złotych _________________________________________________________).

3.

Określamy termin płatności faktury na _______ dni (słownie __________________ dni)

4.

Oświadczamy, że Zamawiający: (zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając x w kratce)
□ ma możliwość
□ nie ma możliwości
nieodpłatnego śledzenia rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na stronie
internetowej Wykonawcy : adres strony internetowej: ___________________________________
______________________________________________________________________________

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnosimy do niego
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zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nim zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
6.

Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do ogłoszenia został przez nas
zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na __________ stronach.

8.

Oświadczamy, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: (należy określić rodzaj
dokumentu, rodzaj informacji oraz wykazać, że posiadają one dla Wykonawcy wartość gospodarczą)
___________________________________________________________________

9.

Oświadczamy, że uważamy się związani złożoną ofertą do czasu wskazanego w ogłoszeniu
o zamówieniu przez 30 dni, tj. do dnia ______________________________

__________________________

_______________________________

(miejscowość, data)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
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