Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezesa Zarządu
Nr 4/10 z dnia 22.02.2010 r.

FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia udzielonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, przy zastosowaniu procedury wewnętrznej wynikającej z Zarządzenia Prezesa
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnego Sp. z o.o. we Włodawie Nr 4/10
z dnia 22 lutego 2010 r.

I. Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

............................................................................................................
Siedziba:

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

................................................................................................
Numer telefonu:
0 ( ) ........................................
Numer faksu:
.
0 ( ) ........................................
Numer REGON:
..................................................
Numer NIP:
..................................................
II. Dane dotyczące zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żołnierzy WiN 22
22–200 Włodawa
www.mpgk.wlodawa.pl. ; sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
Numer telefonu: 082/ 572 12 76 ; Numer faksu: 082 / 572 65 91
III. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty - nr s p r a w y : …...........................,
na
....................................................................................................................................................
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w zaproszeniu za cenę:
Cena ofertowa netto ................................................................................ zł.
( Słownie: ............................................................................................................................ zł.)

Stawka podatku VAT ..............%, wartość VAT ........................................zł.
Cena ofertowa brutto ................................................................................ zł.
(Słownie: ..............................................................................................................................zł.)

IV. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie …......................................................
V. Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
VI. Oświadczamy, że cena ofertowa nie zostanie zmieniona na niekorzyść zamawiającego
przez cały okres realizacji zamówienia.
VII. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
VIII. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją niezbędną do realizacji zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia w przypadku wyboru naszej
oferty.
X. Oświadczamy, iż czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu do składania ofert.
XI. Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy: ………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy ….............................. faks: .......... ............ ….......
XII . Inne informacje wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

………………………………
Data

…………………………………………
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

…..............................................................
Pieczęć firmowa wykonawcy

