Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
wypełnia Wykonawca
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
................................................
Numer faksu:
................................................
Numer REGON:
................................................
Numer NIP:
................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
Sucha 12
80-531 Gdańsk
Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do zapytania ofertowego na:
dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli metalowych do pomieszczenia archiwum
położonego w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Suchej 12: regałów
przesuwnych, regałów stacjonarnych, szaf biurowych oraz wygrodzenia siatkowego

SKŁADAM OFERTĘ
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, „Formularza cenowego” – stanowiącego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, „Opisu przedmiotu zamówienia” - stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz „Projektu umowy” – stanowiącego
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
za cenę ofertową łączną*:
brutto ……………………………zł
słownie: ………………………………………………………………………………
wynikającą z cen jednostkowych brutto określonych w „Formularzu cenowym” stanowiącym
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
* Cena oferty jest ceną ostateczną, całkowitą i uwzględnia wszystkie zobowiązania, wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w szczególności:
koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk, koszty transportu wraz z wniesieniem i rozładowaniem
przedmiotu zamówienia, podatki, opłaty celne, koszty kompletnego montażu i ustawienia przedmiotu
zamówienia w pomieszczeniu archiwum Zamawiającego wraz z jego dostosowaniem do warunków
pomieszczenia archiwum Zamawiającego i inne związane z dostawą przedmiotu zamówienia.
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I. Oświadczam, że :
1. Oferujemy dostawę fabrycznie nowych mebli metalowych do pomieszczenia
archiwum położonego w Gdańsku przy ul. Suchej 12 według szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia podanego przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego pn.:„Opis przedmiotu zamówienia” po cenach
jednostkowych brutto określonych w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń.
3. Zapoznaliśmy się z treścią „Projektu umowy” (załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W wypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie
i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego na warunkach opisanych
w „Projekcie umowy” i zapytaniu ofertowym.
5. W ramach niniejszego zamówienia zobowiązujemy się własnym transportem, na
własny koszt i ryzyko do:
1) dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do
pomieszczenia archiwum,
2) wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczenia archiwum wskazanego
przez Zamawiającego,
3) rozładowania przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu archiwum wskazanym
przez Zamawiającego,
4) kompletnego montażu i ustawienia przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu
archiwum wskazanym przez Zamawiającego wraz z dostosowaniem przedmiotu
zamówienia do warunków pomieszczenia archiwum.
6. Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć
Zamawiającemu:
1) certyfikat/ deklarację zgodności regałów z Polską Normą,
2) świadectwo bezpieczeństwa pracy regałów,
3) klasyfikację w zakresie reakcji na ogień regałów.
II. Ustalamy termin wykonania dostawy:
Dostawa fabrycznie nowych mebli metalowych do pomieszczenia archiwum znajdującego się
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku wraz z ich kompleksowym
montażem, na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, nastąpi na koszt Wykonawcy
w nieprzekraczalnym terminie do 8 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy.
III. Ustalamy następujący okres gwarancji: ……………………… (min. 24 miesiące).
IV. Akceptujemy warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym - Płatność za dostawę
fabrycznie nowych mebli metalowych nastąpi przelewem do 14 dni od momentu
prawidłowego wystawienia i dostarczenia faktury VAT po odbiorze mebli potwierdzonym
pisemnym protokołem odbioru.
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V. Ponadto informuję, że:
1. Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego. **
2. Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
…………………………………….**
Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
……… zł netto.***
Wraz z Formularzem ofertowym składam następujące dokumenty:
1) podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
pn.: „Formularz cenowy”,
2) pełnomocnictwo, jeżeli oferta, załączniki, składane dokumenty podpisane są przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

.....................................
miejsce i data

...............................................
podpis i pieczątka Wykonawcy/
osoby upoważnionej

** niepotrzebne skreślić
*** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego
przy
porównywaniu
cen
ofertowych
podatku
VAT.
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