ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR FORMULARZA OFERTY

dla przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z instalacją urządzeń monitoringu węzłów Sieci WSS
dla projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
Nr referencyjny:

WSS-2/15

1. ZAMAWIAJĄCY:
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna
Ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo
Tel: +48 (61) 222 47 76
Fax: +48 (61) 222 47 78
Adres internetowy: www.szerokopasmowawielkopolska.pl
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem (liśmy) się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego
zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za wykonanie niniejszego zamówienia wynosi:
netto ...............................................................................................................PLN,
(słownie: ……………………………………………..…..…..…………….PLN),
plus należny podatek VAT w wysokości ...... tj. …………PLN,
Razem cena brutto wynosi: ..................................................................PLN,
(słownie: ……………..…................................................................... PLN).
4) termin wykonania niniejszego zamówienia …….2 dni od dnia zawarcia Umowy,
1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu

1

5)
6)
7)
8)

niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
akceptuję (emy) Wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ,
udzielimy 24 - miesięcznej gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć Umowę
z Zamawiającym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję (emy) się
wnieść wymagane w SIWZ zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,
9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wskazujemy, że żadne z informacji zawartych w Ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w Ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania3:
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
Od
do

10) nie zamierzam (y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom4
L.p.

Nazwa części zamówienia

14) załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.
................................... dnia ............................
PODPIS(Y):
Nazwisko
i
imię
Nazwa(y)
osoby(osób)
l.p. Wykonawcy
upoważnionej(ych) do
(ów)
podpisania
niniejszej
oferty

Podpis(y) osoby(osób)
Pieczęć(cie)
upoważnionej(ych) do
Wykonawcy
podpisania
niniejszej
(ów)
oferty

Miejscowość
i data

2

Wykonawca uzupełnia poprzez wpisanie 8, 11 lub 14
Wykonawca usuwa niepotrzebne
4
Wykonawca usuwa niepotrzebne
3

2

