
 
 

Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży 
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Załącznik nr 2 
 

     …..……………………..         
              (pieczątka  Wykonawcy) 

 
……………………,dnia………2017 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE WYKONAWCY: 

 
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Siedziba wykonawcy: ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………… 

Numer REGON ………………………………………………………………………………………… 

Numer NIP ……………………………………………………………………………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia o Zapytaniu Ofertowym dla Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży oferujemy 

zamówienia za cenę: 

 

LP OPIS POZYCJI CENE NETTO 

1 Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 
Fiat Doblo Maxi Combo1,4 benzyna 120 KM 
wraz z wyposażeniem 

 

2 Ubezpieczenie OC i AC na okres jednego roku 

 

 

3 Pakiet przeglądów na co najmniej 4 lata  

 

 

x Razem wartość netto:  

x Podatek VAT 23 %  

x Razem wartość brutto  
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Łączna kwota netto: ……………………………… zł 

VAT:                        ……………………………… zł 

Łączna cena brutto:  ……………………………… zł 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Termin płatności: …………………………… dni. 

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającymi odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………............ 

tel. Kontaktowy, faks: …………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………… 

zakres odpowiedzialności: ………………………………………………………..... 

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 
zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa 
lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 
stanowisko ……………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………................ 

tel.: ………………………………………………………………................................ 

fax: ………………………………………………………………………………........ 

uwagi: ………………………………………………………....................................... 

Oświadczenie dotyczące postanowień opisu przedmiotu zamówienia . 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosimy żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do opisu przedmiotu zamówienia wymagania stawiane 
wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się , w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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Zastrzeżenie wykonawcy: 

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

       ……………………………………………….. 

       Czytelne podpisy osób uprawnionych 
do reprezentacji wykonawcy 
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