Nr sprawy: RZP-I-WI/57/DZP-1/2015

Załącznik Nr 1
do Zaproszenia do złożenia oferty

druk O F E R T A

(pieczęć Wykonawcy)

NIP _________________________
REGON _____________________
Miasto Stołeczne Warszawa
- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa
Ja/My niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz:____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)

składam/y ofertę na:
dostawę kamery do monitoringu bramy wjazdowej dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji
Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”
Składając niniejszą ofertę oświadczam/y, że:
- zapoznałem/liśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty, w tym ze wzorem umowy,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu, zgodnie
z warunkami określonymi w Zaproszeniu oraz zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów
zamówienia” za cenę:
BRUTTO: ______________________________zł*,
(słownie: ________________________________________________________________zł),
zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.
* wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, uwzględniająca podatek od towarów i usług.

2. Oferuje/my termin realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie: do dnia 16 grudnia 2015 r.
3. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności**:

1/2

Nr sprawy: RZP-I-WI/57/DZP-1/2015

Załącznik Nr 1 do
Zaproszenia do złożenia oferty

Nazwa (rodzaj) dokumentu

Lp.

Ewentualne
Uwagi

1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.

Pełnomocnictwo
pełnomocnik.**

3.

Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Załącznik Nr 3
do Zaproszenia.

4.

Inne (wymienić, jakie)

-

w

przypadku,

gdy

Wykonawcę

reprezentuje

4. Niniejsza oferta jest ważna do dnia ………………………………….. włącznie i przestaje wiązać
jeśli do upływu tego terminu Zamawiający nie złoży oświadczenia o jej przyjęciu.
5. Oświadczam/my, że jestem (jesteśmy)/nie jestem (jesteśmy)** czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług.
6. Oświadczam/my, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie
na stronach Nr _____________*** - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej)
jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcę/emy zastrzec przed ogólnym
dostępem.
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu i Nr fax: ________________________________________________________
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Ofertę składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach.
** niepotrzebne skreślić
*** odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę.

Miejsce i data ______________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z
właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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