WS-Z.2380. 13.2192.2017
DANE WYKONAWCY:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisującej
………………..………………………………………………………………………………..……….
Nazwa Wykonawcy/Członkowie konsorcjum (wskazać Lidera)

ofertę:

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………..…………...
Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………
..……..……..……..…....…………………………………………………………………………………………
NIP .................................................................
REGON ......................................................................
Imię
i
nazwisko
osoby
odpowiedzialnej
za
kontakty
z
Zamawiającym:
.…………………………………………………… tel. ……………..………………………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks…………………

e-mail…………………………… Strona www ……………………………..

OFERTA
Dostawy opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu
- zad nr 3 opony zimowe
na warunkach ustalonych w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
za cenę w wysokości:
OGÓŁEM CENA ZAMÓWIENIA BRUTTO ZŁ

Gwarancja na opony (w miesiącach)
( min. 24 miesiące)

Słownie razem cena zamówienia brutto ............................................................................................. zł
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania:
Nazwa podwykonawcy

Zakres części zamówienia

…………………………………………………………
Podpis czytelny osoby reprezentującej wykonawcę lub podpis z pieczęcią imienną

WS-Z.2380. 13.2192.2017
Będąc uprawniony do reprezentacji wykonawcy oświadczam jednocześnie, że wykonawca:
1. spełnia wymogi udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
3. nie ma wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia.
4. uzyskał od zamawiającego niezbędne wyjaśnienia umożliwiające wykonanie zamówienia.
5. w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty wykonania zamówienia;
6. oferuje warunki płatności zgodne z określonymi we wzorze umowy;
7. zrealizuje zamówienie w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
8. uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
9. do warunków realizacji zamówienia nie ma zastrzeżeń.
10. przedstawił w załączonych do oferty dokumentach stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia
oferty.
11. treść umowy zamieszczonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń.
12. w przypadku przyznania zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego
13. jest małym i średnim przedsiębiorstwem, tj. wykonawca zatrudnia mniej niż 250 osób i jego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
tak
nie
- właściwe zakreślić 

Wadium w wymaganej wysokości zostało wniesione w formie:
…..…….......................................................................................................................................................
Prosimy o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu na następujący rachunek:
…...……………….........................................................................................…...…………………….…

…………………………………………………………
Podpis czytelny osoby reprezentującej wykonawcę lub podpis z pieczęcią imienną

