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Załącznik Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dostawa sprzętu sprzętu wystawienniczego w ramach wyposażenia Galerii Ogrody Cystersów
(gabloty, ścianki, antyramy, sztalugi, postumenty, stojaki na ulotki).
1.

Dane dotyczące wykonawcy/ów

Nazwa: ........................................................................................................................................................................................
Siedziba: .....................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ....................................................
Numer telefonu: ....................................... Numer faksu ............................................
Numer REGON .........................................
2.

Numer NIP:

.............................................

Dane dotyczące zamawiającego

Diecezja Pelplińska
ul. Biskupa Dominika 11,
83-130 Pelplin
województwo pomorskie
3.

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 5.01.2022 roku, na dostawę sprzętu
wystawienniczego w ramach wyposażenia Galerii Ogrody Cystersów (gabloty, ścianki, antyramy,
sztalugi, postumenty, stojaki na ulotki) oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami
Zapytania ofertgowego, za cenę ryczałtową:
Cena ryczałtowa netto ................................................................zł
podatek VAT (……...%) w wysokości …………….....………… zł.
Cena ryczałtowa brutto................................................................zł
(Słownie:.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................brutto)
4.
Oświadczam/y, że wykonamy zamówienie w terminie zgodnym z ogłoszeniem o
zamówieniu.
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5.

Osoba/osoby wyznaczona/e do kontaktów z Zamawiającym

...................................................................... tel. ……………………….,
6.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

....................................................................... tel. ……...........................,
7.
Oświadczenie dotyczące warunków zamówienia.
Oświadczamy, że:
1)
Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofrtowym wraz z załacznikami, nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2)
Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
3)
Zawarte w zapytaniu ofertowym wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia
umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.
4)
Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania
nam zamówienia do podpisania umowy w formie zgodnej z załącznikiem Nr 3 do ogłoszenia w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) Wykaz dostaw (wraz z dokumentami potwierdzającymi .
b) Oświadczenie.
Oferta została złożona na …....................... ponumerowanych stronach.
....................................................
/miejscowość, data/

______________________________
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zał. 1 do oferty na dostawę sprzętu wystawienniczego

Wykaz dostaw
l.p. Opis (rodzaj) dostawy

Podmiot
zlecający

Miejsce
wykonania

Data
wykonania

Wartość
brutto

Uwaga: Wykonawca dla wskazanych w tabeli dostaw jest zobowiązany dołączyć dowody
określające, czy zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty potwierdzające wykonanie dostaw.

....................................................
/miejscowość, data/

______________________________
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zał. 2 do oferty na dostawę sprzętu wystawienniczego

Oświadczenie
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w związku ze złożeniem oferty na dostawę
sprzętu wystawienniczego w ramach wyposażenia Galerii Ogrody Cystersów (gabloty, ścianki,
antyramy, sztalugi, postumenty, stojaki na ulotki), nie znajduje się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne, nie znajduje w stanie
upadłości, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

....................................................
/miejscowość, data/

______________________________
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

