Druk OFERTY – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
Strzelce Opolskie, dnia ……………
PCK.340.198.2017

…………………………….
(Nazwa/Pieczątka wykonawcy)
OFERTA WYKONAWCY
w związku z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą materiałów
biurowych w podziale na 2 części na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich w 2018 roku – część Nr 1 – materiały biurowe i druki, część Nr 2 – materiały
eksploatacyjne do drukarek komputerowych i kserokopiarek”.
Nazwa wykonawcy:
.............................................................................................................................................
Adres/siedziba wykonawcy:
….........................................................................................................................................
Telefon, fax, e-mail wykonawcy:
…………………..............................................................................................................
1. Po zapoznaniu się przedmiotem zamówienia i warunkami zapytania ofertowego składamy niniejszą
Ofertę w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym dla części Nr .............. *
2. Oferujemy wykonanie n/w części zamówienia:
CZĘŚĆ NR 1: „Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2018 roku – część Nr 1 – materiały biurowe i
druki”
za kwotę netto: ……………………………..………………………………………………………….zł,
(słownie złotych: …………………...…………………………………………………………………...)
plus ……… % podatek VAT: ………………….……………………………………………………...zł,
(słownie złotych: ………..……………………….……………………………………………………...)
co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………...…………………………………………………….zł,
(słownie złotych: ………………………...……………………………………………………………..).
CZĘŚĆ NR 2: „Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2018 roku – część Nr 2 – materiały
eksploatacyjne do drukarek komputerowych i kserokopiarek”
za kwotę netto: …………..…………………………………………………………………………….zł,
(słownie złotych: ………………...……………………………………………………………………...)
plus ……… % podatek VAT: ………………………………………………………………………...zł,
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Druk OFERTY – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
(słownie złotych: ………………...……………………………………………………………………...)
co łącznie stanowi kwotę brutto: ………...…………………………………………………………….zł,
(słownie złotych: ……...………………………………………………………………………………..).
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu
zamówienia.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty i poprawnego wykonania zadania.
6. Oświadczamy, że projekt/y umowy/umów został/y przez nas zaakceptowany/e i zobowiązujemy
się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy/umów na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
8.Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22, ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.

........................................................
(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)
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