Załącznik nr 1
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _________________ r.

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
Rogoziniec 115/2
66-210 Zbąszynek
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę zestawu nowych urządzeń do
utworzenia stanowiska szkoleniowego dla operatorów przyczep leśnych na potrzeby
dydaktyczne Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu składamy niniejszym ofertę:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie brutto:
___________________________________________________________PLN.
Słownie: ___________________________________________________________________________________________

Opis
(producent, model, typ)

Wartość netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

Gwarancja - …………………………. miesięcy
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym także z projektem umowy
i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z
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projektem umowy, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu
ofertowym.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu
ofertowym.
5. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
6. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania
ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.
8. Oświadczamy, że
- spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem,
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
________________________________________________________________________________________________
nr faksu: ____________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________
10. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:
____________________________________________________________ tel. _______________________________________.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić
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