Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTY
Nr postępowania DLGa-231/N/ 67 /21

OFERTA

(Oznaczenie Wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia )

ZAMAWIAJĄCY:
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
DOLKOM sp.zo.o.
50-502 Wrocław ul. Hubska 6
________________________________________
(Nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Zawarcie Umowy Ramowej z określeniem zasad
zakupu i sprzedaży nowych podkładów strunobetonowych z załadunkiem na środki transportu
Zamawiającego w 2022 r.”

Ja/My niżej podpisany/ni
_____________________________________ - ______________________
_____________________________________- _______________________
Uprawniony/uprawnieni do jednoosobowej/łącznej reprezentacji
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa (firma),siedziba oraz dokładny adres Wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia)
Oświadczamy, że
1. Zapoznaliśmy się z treścią Warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
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Lp.
Materiał

ilość
szacunkowa

Jm

Cena jednostkowa netto w
PLN/szt.
loko wytwórnia

Wartość
w PLN/szt.

…………………………………
podać lokalizację wytwórni

Podkład strunobetonowy
PS94/SB/1435/60E1
Podkład strunobetonowy PS
2
83/SB/1435/49E1
1

szt.

8 000,00

szt.

8 000,00
Ogólna wartość zamówienia netto w PLN

Ogólna wartość zamówienia brutto (VAT 23%) w PLN

3.Uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez czas wskazany w Warunkach zamówienia tj.
przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4.Termin płatności faktury VAT _____dni kalendarzowych od dnia ________________________
5. Jako osobę uprawniona do kontaktów z Zamawiającym wskazujemy:
__________________________________
Tel________________________, e-mail___________________________
6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ____do________
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Pozostałe strony niniejszej oferty oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Klauzulą informacyjną RODO” zawartą w Warunkach
Zamówienia oraz, że zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w ust 18.3 w związku z ubieganiem
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Aktualny odpis KRS (lub CEIDG) poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

_____________________________, dnia____________

______________________________________________
(Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i
Wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia)
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