Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXIX
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania”.
1. Zamawiający:
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji z siedzibą plac Staszica 1 w Pile
2. Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................................
3. Dane kontaktowe Wykonawcy:
Osoba do kontaktów:……………………….………………………………………………..………………..
Adres do korespondencji: ................................................................................................................
TEL./FAX: ……………………………………………………………………………..……………………….
REGON: …………………………………………………….…………………….……………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………..…………
e-mail; ….........................................................................................................................................
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że Firma:

1. Oferuje:
1.1)

Wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:
Cena……………………………………..netto zł.
(słownie:…………………………………………………………………………………………)
Cena………………………………………brutto zł.
(słownie: …........................................................................................................................)

1.2)

Miejsce noclegowe znajduje się w:………………………………………………………….
(Nazwa i adres)

Odległość miejsca noclegowego (miejsca wykonywania usługi)……..……..……………………
……………………………………………………………………………………………………………
od miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego – ul. Poznańska 50 (Ośrodek Kultury)
wynosi: ……………km.
2. Warunki płatności………………………………………………………………….…..………
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3. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………………………
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy)

i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas w pełni

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30

dni od terminu składania ofert.
7. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ i we

wzorze umowy tj. w dniach 19-25 czerwca 2018 roku.
8. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
9. Oświadczamy, ze wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
10. Zamówienie zostanie wykonane samodzielnie / przy pomocy podwykonawców, którym

zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

Nazwy (firm) proponowanych podwykonawców (z podaniem adresu i tel.): ( o ile są znani)
…………………………………………………………………………………………………………………
11. Oferta została złożona na .......................... kolejno ponumerowanych stronach, trwale zszytych

i opatrzonych pieczęcią Wykonawcy
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1...........................................................................................................

………….

2...........................................................................................................

………….

3...........................................................................................................

………….

4...........................................................................................................

………….

5...........................................................................................................

………….

6...........................................................................................................

………….

7...........................................................................................................

………….
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8...........................................................................................................

………….

9...........................................................................................................

………….

10.........................................................................................................

………….

.....................................................................

..................................................................

(miejscowość i data)

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy
)
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