Załącznik nr 2

- formularz oferty

OFERTA
Wykonawca:
adres

………………………………………….……………………………

………………………………………………………………….……………

tel ………………………………….

fax………………………...…………

NIP …………………………………

REGON ……………….……………

http ………………………….……..

email …………………………….…

Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie
Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie, ujętych w części
3 pkt 3.1 SIWZ w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej, obejmującej Zadanie częściowe nr „B”
– powiat drawski i szczecinecki
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 32 usług geodezyjnych.
Tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia ofert- zadanie nr SZKO.SOP.250.02.B.18.2 cz
Stosownie do zawartej umowy ramowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia:
Za

cenę:

………………………….…….………………….zł

brutto

(słownie

brutto………………………………………………………………..………………………………………………………………………)
w

tym

VAT

…………%

tj.…………..……zł

–

stanowiącą

sumę

poszczególnych

cen

z „Formularza cenowego ” – załącznik nr 3 stanowiącego integralną część oferty.

1.

Oświadczam/my, iż termin płatności faktury wynosi

……

dni od daty doręczenia prawidłowo

wystawionej faktury - Zaproponowany termin płatności faktury nie może być krótszy niż 14 dni
kalendarzowych i nie może być mniej korzystny, od oferty złożonej w ramach postępowania, w celu
zawarcia umowy ramowej.

2.

Oświadczam/my, że zapoznałem/łam się z dokumentacją postępowania i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.

Oświadczam/my, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczam/my, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, to jest 30 dni
stosownie do art. 85 prawa zamówień publicznych.

5.

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w rozdziale VI ust. 2 SIWZ, tj.:

8

a) …………………………………………………………………………………………….….
b) .………………………………………………………………………………………..………
Inne dodatkowe materiały
……………………………………………………………………………………………….

6.

Oferta zawiera ................ ponumerowanych i parafowanych stron.

7.

Podpisano:

…………………………………… dnia .................................2018 r.

…………………………………
Pieczęć firmowa

……………………………….....…………
(czytelny podpis osób/ osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

