Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego
OR.IV.272.2.2021.AK

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisany .................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy )

działając w imieniu i na rzecz
…………………...................................................................... ....................................................
..............................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres ……………………………………………………………………………………………
Kraj ……………………………………………………………………………………………..
NIP ……………………………………
REGON …………………………………
tel. .........................................................

fax .........................................................

e- mail: ………......................................
(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

Wykonawca jest mikro , małym , średnim przedsiębiorcą .
(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Składam ofertę na dostawę następujących urządzeń gastronomicznych: stołów
produkcyjnych ze stali nierdzewnej, stołów ze zlewami 2-komorowymi z drzwiami suwanymi,
pieca konwekcyjnego, kuchenki elektrycznej ceramicznej z piekarnikiem – z funkcją
termoobiegu, zmywarko – wyparzarki do naczyń z dozownikiem płynu myjącego i płuczącego
oraz pompą zrzutową, w ramach doposażenia pracownik kształcenia zawodowego w kierunku
kucharz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.

Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową:
Lp.
Przedmiot
zamówienia

1. Stół
produkcyjny
ze stali

Producent,
model, rok
produkcji

Ilość
[szt.]

Cena jedn.
netto [zł]

VAT
[%]

Cena jedn.
brutto [zł]

Wartość
brutto [zł]

2
1

nierdzewnej
(h: 1200 mm)
2. Stół
produkcyjny
ze stali
nierdzewnej

2

(h: 1000 mm)
3. Stoły ze
zlewami 2-kom
orowymi
z
drzwiami
suwanymi
4. Piec
konwekcyjny
5. Kuchenka
elektryczna
ceramiczna
z
piekarnikiem
– funkcja
termoobiegu
6. Zmywarko
–
wyparzarka do
naczyń z
dozownikiem
płynu myjącego
i płuczącego
oraz pompą
zrzutową

2

1

1

1

RAZEM
* należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu. Podanie zbyt
ogólnych danych może skutkować odrzuceniem oferty.

Oświadczam, że zaoferowane przedmioty zamówienia spełniają wszystkie wymagania
Zamawiającego, określone w Zapytaniu ofertowym.
1. Zobowiązuję się udzielić 24 miesięcznej gwarancji.
2. Zobowiązuję się zrealizować dostawę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.
3. Oświadczam, że:
- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym,
- zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie
2

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego
przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w Zapytaniu ofertowym termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom
(należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Tajemnica przedsiębiorstwa
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 i z 2021 r. poz. 1492 i 2275) zastrzegam, iż wymienione niżej
dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020r. poz. 1913) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania::
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
ze
względu
na
następujące
okoliczności .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................
.................................................................................
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
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