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........................................ dnia, ..................
Centralna Szkoła
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa

pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA
1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu którego wartość nie
przekracza 30.000 euro nr WT.2370.1.36.2017 działając w imieniu :
(nazwa firmy lub oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa) oraz adres)
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

zarejestrowanej w : …………………………………………………………………….
nazwa rejestru lub ewidencji

pod numerem: …………………………………………………………………….
numer KRS lub w ewidencji

NIP ……………..…… REGON ……….……….. tel. …..……….…. Fax ……....……….

oferujemy realizację zamówienia na ,,Wykonanie i montaż zabudowy jednej kuchni wraz ze
sprzętem AGD oraz dwóch szaf wnękowych w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnohotelowym przy ul. Artyleryjskiej 1’’ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 1) do umowy.
Wartość całkowita wykonania zamówienia netto:

.

,

zł

(słownie:

)

VAT (stawka ……..%):
(słownie:

.

,

zł
)

Wartość całkowita wykonania zamówienia brutto:

.

,

zł

(słownie:

)

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do 15.12.2017r.
3. Oświadczamy, że:
realizację niniejszego zamówienia zobowiązujemy się wykonać samodzielnie*
do realizacji niniejszego zamówienia zamierzamy zatrudnić podwykonawcę/ów,
którym powierzymy następujący zakres dostaw:
3.1. …………………………………………..
3.2. …………………………………………..
3.3. …………………………………………..
3.4. …………………………………………..
3.5. …………………………………………..
* niepotrzebne skreślić!!!
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4. Oświadczamy, iż zaoferowany przez nas towar, wykorzystane materiały, a także
wykonane prace spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1) do umowy.
5. Akceptujemy trzydziestodniowy termin płatności, od daty odbioru towaru i doręczenia
faktury.
6. Na przedmiot umowy udzielamy 24 miesięcy jednolitej gwarancji i rękojmi liczonej od
daty całkowitego odbioru dostaw.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania
dostaw i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
8. Oświadczam/y, że załączony do zaproszenia projekt umowy stanowiący załącznik nr 3
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającą.
9. Oświadczamy, że w stosunku do Naszej firmy nie wszczęto postępowania
upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości
10. Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającej niezwłocznie dostarczyć odpowiednie
dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w naszej ofercie
11. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, wraz
z przedmiotem zamówienia dostarczymy pełny komplet dokumentów, o których mowa
w zaproszeniu.
12. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą/osobami
reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy będą:

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
Nr
Nazwa (tytuł) załącznika
załącznika
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