Załącznik Nr 5
do ogłoszenia o zamówienie
na usługi społeczne
pn.: Świadczenie usług pocztowych
na rzecz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
w latach 2020 - 2021.

………………………………
pieczątka Wykonawcy
Zamawiający:
Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 7132880 wew. 80/ fax. 857132881
mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
www.juchnowiec.gmina.pl

FORMULARZ OFERTOWY
my niżej podpisani:
................................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska osób, których uprawnienie do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw)
działający w imieniu i na rzecz:
................................................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych również adres
zamieszkania)
adres
siedziby: ................................................................................................................................................
................
prowadzącego działalność na podstawie wpisu do: Krajowy Rejestr Sądowy lub Ewidencji
Działalności Gospodarczej/CEIDG*
prowadzonego przez: …………………………………………………………………………..……
Nr. ……………………….
(podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz
numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru lub podmiot prowadzący EDG i numer wpisu)
nr telefonu ............................................., nr fax .....................................................................,
e-mail. ……………………………………………………………………
Regon: .................................................... NIP: .........................................
Kapitał zakładowy: ....................................................................................
Numer konta
bankowego…………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym:
……………………………… tel. ………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
w latach 2020 - 2021”
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
cena netto ............................................. zł słownie
.................................................................................zł
podatek VAT ................% ………….. zł
słownie ................................................................................. zł
cena brutto ............................................zł
słownie: ................................................................................ zł
CENA OFERTOWA uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o zamówienie na usługi społeczne
Składając ofertę oświadczamy, że:
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
w oferowanym terminie oraz nie wnosimy do ogłoszenia i jego załączników żadnych
zastrzeżeń,
 zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie określonym w ogłoszeniu,
 dysponujemy punktami odbioru zlokalizowanymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny
………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………......
(proszę podać adres punktu odbioru)
 zapewniamy odbiór korespondencji w dni robocze od poniedziałku do piątku z siedziby
Zamawiającego przy ul. Lipowej 10 w godzinach od 13.30 do 14.00,
 akceptujemy 21 dniowy termin zapłaty faktur,
 akceptujemy istotne postanowienia umowy,
 zamówienie wykonamy sami oraz/lub wykonanie zamówienia jak niżej powierzymy
podwykonawcom ............................................................................................................
(rodzaj prac powierzonych podwykonawcom)
W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawcy.
 uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w
ogłoszeniu tj. przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert,
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do:
 zawarcia pisemnej umowy zawierającej w swojej treści istotne postanowienia umowy
(Załącznik Nr ……) w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr ……
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .................................................
2) .................................................
3) .................................................
4) .................................................
5) .................................................
6) .................................................

Wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do niniejszej oferty stanowią jej integralną
część**)
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

Miejscowość ……………..……… , dn. ………………………

……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania
wykonawcy
*

Niepotrzebne skreślić
**Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kserokopie, to muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
***W przypadku oferty wspólnej należy podać dane Wykonawcy-Pełnomocnika.

