Częstochowskie Centrum Świadczeń
www.ccs.czestochowa.pl sekretariat@ccs.czestochowa.pl
tel. 34 363 02 07

Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:
Dokładny adres: (ulica, nr lok.,
miejscowość):
Województwo:
NIP:
Regon:
Nr telefonu i faksu wykonawcy
wraz z nr kierunkowym:
Adres e-mail
Adres strony www.*
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu, dostawy i montażu mebli biurowych
na potrzeby Częstochowskiego Centrum Świadczeń, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Część 1 – Meble wykonane z płyty wiórowej
Oferowana cena brutto wg formularza cenowego [PLN]:
liczbą
Podać

słownie

Oferowany okres gwarancji (w
miesiącach):
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się zrealizować dostawę przedmiotów
zamówienia w nieprzekraczalnym czasie .......... (podać liczbę dni kalendarzowych), licząc od daty
podpisania umowy.
Część 2 – Krzesła
Oferowana cena brutto wg formularza cenowego [PLN]:
liczbą
Podać

słownie

Oferowany okres gwarancji (w
miesiącach):
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się zrealizować dostawę przedmiotów
zamówienia w nieprzekraczalnym czasie .......... (podać liczbę dni kalendarzowych), licząc od daty
podpisania umowy.

* jeżeli posiada
** tylko w przypadku, gdy wykonawca nie składa dokumentu wraz z ofertą

Częstochowskie Centrum Świadczeń
www.ccs.czestochowa.pl sekretariat@ccs.czestochowa.pl
tel. 34 363 02 07

Ponadto oświadczamy, że:
1)
zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
2)
akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako
najkorzystniejszej, podpisać umowę na proponowanych warunkach i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
3)
uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert;
4)
osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu
jest/są:
Imię i nazwisko

5)

Funkcja reprezentującego

Realizację zamówienia zamierzamy wykonać sami / zlecić podwykonawcom*.
*niepotrzebne skreślić

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część usług podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać
w ofercie zakres tych usług (tabela poniżej):

Lp.

Zakres przedmiotu zamówienia jaki
powierzymy podwykonawcom

Nazwa podmiotu

1
...
Załącznikami do oferty:


wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2,

_____________________
miejscowość, data

_________________________
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

