Załącznik nr 3 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa postępowania:

„Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Miasta Słupska i jego
jednostek organizacyjnych w 2018 roku”.
Nr sprawy: RZP.271.15.2017
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
WYKONAWCA:
Nazwa: ...................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................. Nr faksu: ............................................................
Adres poczty elektronicznej: ……………………………..………………………………………..…...
Nr NIP: ..................................................... Nr KRS: .............................................................................
__________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na: „dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz Miasta Słupska
i jego jednostek organizacyjnych w 2018 roku” oferuję wykonanie zamówienia zgodnie ze wszystkimi
warunkami zawartymi w SIWZ na niżej podaną cenę:
CZĘŚĆ NR 1 : Dostawa materiałów i konfekcji biurowej

Cena łączna:
netto: ………………….. zł. (słownie ……………….……………………………….……..zł.)
VAT: …………….%
brutto: ………………… zł. (słownie ………………..……….………………….…...…… zł.)
Ceny jednostkowe zawarte są w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Liczba materiałów ekologicznych: ………… szt.
Termin dostawy: …………………………….. dni.

CZĘŚĆ NR 2 : Dostawa papieru ksero

Cena łączna:
netto: ………………….. zł. (słownie ……………..……………...………………….…….. zł.)
VAT: …………….%
brutto: ………………… zł. (słownie ……………………….……..…………….…..….… zł.)
Ceny jednostkowe zawarte są w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Liczba materiałów ekologicznych: ………… szt.
Termin dostawy: …………………………….. dni.
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Ponadto oświadczam że:
1) Na dostawy udzielam 12 miesięcy gwarancji dla części nr 1 i 2;
2) Gwarantuję wykonanie zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.;
3) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji przyszłego
świadczenia umownego;
4) W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
5) Zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń i wykonam zakres dostawy wynikający
z opisu przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy, za
oferowaną cenę. Oferowane przeze mnie dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w SIWZ.
6) Zapoznałem się treścią SIWZ, zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz oświadczam, że treść oferty odpowiada treści
SIWZ;
7) Jestem związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia oferty;
8) Akceptuję bez zastrzeżeń Wzór Umowy i w przypadku uznania mojej oferty za
najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną
wskazane przez Zamawiającego;
9) Całość zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu zamierzam wykonać
samodzielnie*
Część zamówienia określoną w załączniku do oferty pt. „podwykonawcy” zamierzam
wykonać przy udziale podwykonawcy*
10) Zastrzegam / nie zastrzegam* na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w odniesieniu do informacji
zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane;
11) Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

.................................................... dn. ....................2017 r.
miejscowość

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

podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust 3 ustawy Pzp zaleca się wymienić informacje
zastrzeżone stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ.
* niepotrzebne skreślić lub napisać nie dotyczy.
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