Załącznik nr 1

Nr sprawy: ZP 02/PN/2017           				         		

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa wykonawcy 	
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Siedziba wykonawcy
 ............................................................................................
NIP/PESEL............................................................REGON..........................................................
Numer telefonu ……………………Numer faksu ....................................................................
e-mail: ____________@______________________


                                                                       		.............................................
                                                                                                                 (miejscowość i data)

								Ośrodek Sportu i Rekreacji w 								Suwałkach
								ul. Wojska Polskiego 2
								16-400 Suwałki

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. 	Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną, oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.	Cena ofertowa  netto  ........................................................................... zł
	plus należny podatek VAT (………%)……………………………….zł 

     Wartość brutto oferty: ………………………………..…………… zł

	zgodnie z formularzem cenowym, stanowiący załącznik nr 2 do oferty

   	Słownie złotych: ……………………………………………….…………..

2.	Skrócenie terminu realizacji zadania o ………… dni od ostatecznej daty wykonania zamówienia, tj. …………………. r.
3.	Udzielam ….… letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty składające się na przedmiot zamówienia (co najmniej 2 lata).
4.	Wyrażam zgodę  na opłacenie faktury w terminie do 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi  przez Zamawiającego.
5.	Informuję, że:
- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
- *wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług:
………………………………………………………………………………………..
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ***

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to …………….  zł netto*
6.	Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
7.	Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).
8.	Oświadczam, ze akceptuję istotne postanowienia umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.	Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)………………………………….
10. Należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw          (TAK/NIE*)
11. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za  wykonanie zobowiązań umowy jest/są: …….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: ……………… 
12. Oferta została złożona na ….. stronach.
13. Do oferty  dołączono:
……………………………….
………………………………
……………………………..
                                                                                    


							......................................................
                                                                                       				        imię i nazwisko
                                                                                       				 oraz podpis osoby (osób)
                                                                                     			    uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



Bank i nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu:

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

* - niepotrzebne skreślić


























