FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2
(pieczęć oferenta)
Nr sprawy: Og/11/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:

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

Adres siedziby: ....................................................................................................................
(kod, miasto, ulica, numer budynku, numer lokalu)

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:

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

Numer telefonu:

0 (**) ......................................

Numer faksu:

0 (**) ......................................

Numer REGON:

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

Numer NIP:

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

Dane dotyczące Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10 , 47-400 Racibórz
Zobowiązania Wykonawcy:
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty dotyczące zamówienia pn.:
DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU

1. Cena naszej oferty wynosi:
I. Część - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
..................................zł. NETTO słownie : …............................................................................
..................................zł. BRUTTO słownie : ..............................................................................
w tym podatek VAT ........ % …………………. zł. słownie: ..................................................
II. Część - ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
..................................zł. NETTO słownie : …............................................................................
..................................zł. BRUTTO słownie : ..............................................................................
w tym podatek VAT ........ % …………………. zł. słownie: ..................................................

2. Oświadczenie Wykonawcy :
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1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od 01.01.2019r. do
31.12.2019r..
2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i instrukcją dla oferentów,
nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
3. Oświadczam(y), że w zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Oświadczam(y), że naszą ofertę składamy na ……………. stronach z zachowaniem ciągłości
numeracji.
3. Osoby do kontaktów z Zamawiającym :
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
................................................................................... tel. kontaktowy: ........................................
adres e-mail: …………….……....................................................................................................
................................................................................... tel. kontaktowy: ........................................
adres e-mail: …………………....................................................................................................
4. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.

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

5. Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……..,

dnia

………..……………
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_____________________________________________

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

______________________________
Czytelny podpis oraz pieczątka funkcyjna
osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

3

