Załącznik nr 2 do umowy

DANE WYKONAWCY :
Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………..
Adres wykonawcy …………………………………………………………………………………
Tel./fax

…………………………………………………………………………………

Adres e-mail

…………………………………………………………………………………

NIP ………………………………….. REGON ………………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia , zgodnie z
wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za następującą kwotę:

Cena netto ……………………………….. zł ( słownie ………………………………………. złotych)
Stawka podatku VAT ………………………….%
Cena brutto ………………………………. Zł ( słownie ……………………………………….. złotych)
L.p.

Przedmiot oferty ( zgodnie z
opisem w zapytaniu
ofertowym)
Projekt, wykonanie, dostawa i montaż
tablicy informacyjnej w lokalizacji
Zamawiającego, o wymiarze 80 cm
wysokośd x 120 cm szerokośd

Projekt, wykonanie, dostawa i montaż
tablicy pamiątkowej w lokalizacji
Zamawiającego, o wymiarze 80 cm
wysokośd x 120 cm szerokośd

Projekt, wykonanie i dostawa naklejek
informacyjnych do zamawiających w
rozmiarze 8cm długośd x 6cm szerokośd

KWOTA ZADANIA OGÓŁEM

Ilośd
(szt.)

1

1

50

Cena
Wartośd (netto)
Jednostkowa
(netto)

VAT
(%)

Wartośd
(brutto)

Oświadczam że :
1.

Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.
a)

Zamówienie zrealizujemy w terminie:
zaprojektowanie, wykonanie dostawa i montaż tablicy informacyjnej w lokalizacji Zamawiającego w 30
dni od dnia podpisania Umowy.

b)

zaprojektowanie, wykonanie dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w lokalizacji Zamawiających w 60 dni od
dnia podpisania Umowy.

c)

zaprojektowanie, wykonanie i dostawa naklejek informacyjnych do Zamawiającego: w 30 dni od dnia
podpisania Umowy.

3.

Oferujemy okres gwarancji na tablicę pamiątkową 60 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu
bezusterkowego odbioru.

4.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeo.

5.

Akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się do jej
zawarcia, w przypadku wyboru naszej oferty.

6.

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem, na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego.

7.

Oferujemy termin związania ofertą 30 dni od dnia jej złożenia.

8.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury Vat wraz z obustronnie podpisanym protokołem bezusterkowego odbioru.

