Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego nr PTK-P.271.04.2017

Formularz Ofertowy

Pieczątka firmowa Wykonawcy
Miejscowość i data
Zamawiający:
Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
OFERTA WYKONAWCY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):
Nazwa:
___________________________________________________________________________
Adres siedziby:
_____________________________________________________________________
Nr telefonu i faksu:
_________________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej:
__________________________________________________________
NIP:
___________________________________________________________________________
REGON:
___________________________________________________________________________
Osoba do kontaktu:
__________________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej i tel. osoby do kontaktu:
_______________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………………………… roku oferujemy realizację
zamówienia pn. „Wykonanie materiałów promocyjnych Augustowa” przy podanych niżej cenach
jednostkowych brutto w zależności od wybranego przez Zamawiającego nakładu

Opis produktu
(zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia w
zapytaniu ofertowym)

1.

2.

3.

4.

5.

nakład

Cena netto

VAT w %

Wartość
netto

Wartość brutto

(zł za sztukę)

(poz. 4 +VAT)

(poz. 1 x poz.
2)

1. Notes z ekoskóry

50

2. Notatnik z ekoskóry

100

3. Organizer z ekoskóry

50

4. Organizer z ekoskóry

100

5. Torby eko

5000

6. Kalendarz trójdzielny

250

7. Flagi/windery

4

8. Skrzynka ze
słodyczami
9. ECO opakowanie na
herbatę i miód
10.ECO opakowanie na
herbatę i miód
11.ECO opakowanie na
herbatę i miód

50
100
200
300

12.Passe-partout

250

13.Ramki ozdobne

20

14.T-shirty z nadrukiem

50

Łączna wartość zamówienia liczona bez pozycji 4., 10. i 11.:
Łączna wartość zamówienia netto:……………………………………………. (słownie:
……………………………………………………………………..)
Łączna wartość zamówienia brutto:……………………………………………. (słownie:
…………………………………………………………………….., w tym :
podatek VAT ____________________________________________________________________

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie
wnoszę(simy) do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem(liśmy) konieczne informacje
i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam(y), że:
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (emy) potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia,
Poniżej przedstawiam(my) 3 kopie faktur na kwotę co najmniej 3 000 zł brutto każda z realizacji usługi
wykonania/produkcji materiałów reklamowych/promocyjnych dla innej instytucji przez okres co
najmniej 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
2.1 .……………………………………………………………………………………….……….
2.2 ……………………………………………………………………………………….……….
2.3 ……………………………………………………………………………………….……….
Oświadczam, że:
3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe
wykonanie zamówienia,
4. nie została otwarta w stosunku do mnie (nas) likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość,
5. nie orzeczono wobec mnie (nas) zakazu ubiegania się o zamówienie.
Oferta zawiera następujące załączniki:
1. Kopie faktur
Zobowiązuję (my) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z przedłożoną
ofertą.

……………………………………
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

