
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz oferty 

________________________/_________ 201__ r.

Dane Wykonawcy(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy
podać dane lidera):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer  telefonu  i  numer  faksu  do  kontaktów
____________________________________________________________
e-mail:  do   kontaktów
________________________________________________________________________________
adres  http://
_________________________________________________________________________________________
Województwo,  w  którym  mieści  się  siedziba  Wykonawcy
_________________________________________________

OFERTA dla 
                                                                    Przedszkola nr 8 „Pluszowy 
Misiaczek”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego pn.:  „malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach
sali przedszkolnej ( gr IV) wraz z magazynkiem i korytarz  gr III budynku
Przedszkola nr 8 w Gdyni”, my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o
zamówienie – pełne nazwy i adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za wynagrodzeniem w kwocie
brutto ________________ PLN  z uwzględnieniem podatku  od towarów i usług
(VAT) w wysokości ……%, zgodnie z poniższą kalkulacją cenową:

Przedmiot zamówienia Wartość brutto w PLN1)

…………………. ……………………………………………
wynosi __________________ PLN brutto. …………………...….…

(cena za ……….)

1) wszystkie ceny podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

4. Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty**):
 nie  będzie prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego
 będzie prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego, w zakresie i wartości:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego

__________________________________________________________________________________________
Nr sprawy: 01/04/2019



powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w
terminach określonych w SIWZ.

7. Oświadczamy, że ceny przedstawione w Formularzu ofertowym uwzględniają
wartość  całego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  oraz  wszystkie  koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia.

8. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ Wzór Umowy i zobowiązujemy
się,  
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z ofertą oraz 
na  warunkach  określonych  we  Wzorze  Umowy,  w  miejscu  i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy,  że  informacje,  o  których  mowa  w  art.  36b  ust.  1  ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zawiera załącznik do oferty.

10. W załączeniu przedkładamy:

a) _____________________________________;

b) _____________________________________;

c) _____________________________________.

________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel

osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

*) Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
**)Niepotrzebne  skreślić.  W  przypadku  nie  skreślenia  (nie  wskazania)  żadnej  z  ww.  treści

oświadczenia  i  niewypełnienia  powyższego  pola  oznaczonego,  Zamawiający  uzna,  że  wybór
przedmiotowej  oferty  nie  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego.

__________________________________________________________________________________________
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