Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………….
(Pieczęć adresowa oferenta)

Formularz ofertowy Wykonawcy

do przetargu nieograniczonego na:
Sprzedaż i sukcesywną dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu
dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi w 2021 r.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi
Chróścin 50
98-430 Bolesławiec
2. Wykonawca:
Nazwa:

.........................................................................................

Siedziba:

.........................................................................................

Numer telefonu: ……......................................…..............................
Numer faksu: …….........................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Partner nr 1
Partner nr 2
Partner nr 3
3. Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

Adres Wykonawcy

4. Ja (my)* niżej podpisany (i) oświadczam (my)* , że :
1) Zapoznałem (liśmy)* się z treścią SIWZ, oraz szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia,
2) Akceptuję (emy)* w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla
niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz zmian tej SIWZ,
3) Gwarantuję (emy)* wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej zmianami,
4) Cena mojej (naszej)* oferty na: sprzedaż i systematyczną dostawę świeżego mięsa, wędlin
i drobiu dla DPS w Chróścinie-Wsi w 2021 r.” wynosi:
CENA OFERTY na część I MIĘSO
Cena netto ...................................………………………………........................... zł.
(słownie ......................................................................................…………………...)
Podatek VAT ………..% ……………………………………………………..… zł.
Cena brutto ......................................................………………………………....... zł.
(słownie …………………………………………..........…………………...............)
CENA OFERTY na część II WĘDLINY
Cena netto ...............................................………………………………………....... zł.
(słownie ........................................................................................................................)
Podatek VAT ………..% …………………………………………………….…… zł.
Cena brutto .....................................................………………………………........... zł.
(słownie .........................................................................................................................)
CENA OFERTY na część III DRÓB
Cena netto ......................................................…………………………………........ zł.
(słownie ........................................................................................................................)
Podatek VAT ………..% …………………………………………………….…… zł.
Cena brutto .........................................................………………………………...... zł.
(słownie .............................................................................................................. ........)

5) Oferowany czas dostawy ........ dni roboczych,
6) Oferowany termin płatności ........ dni
7) Niniejsza oferta jest ważna przez ……….. dni to jest do dnia …………….………..,
8) Wykonamy zamówienie w terminie ..............………………...................... .
9) Składam (amy)* niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia)*. Ponadto oświadczam (amy)*, iż będę (dziemy)*
odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia .
10) akceptuję (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku wyboru
mojej (naszej)* oferty zobowiązuję (emy)* się do zawarcia umowy na wymienionych w niej
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podpisy:
L
p

Nazwa wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię
osoby
upoważnionej do
podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy
(Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej
do podpisania
niniejszej
oferty
w
imieniu
Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

