Zalpcznik nr 2 do zapytania ofertowego

Piecztka firmowa
Wykonawcy
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05 - 155 Leoncin

FORMULARZ OFERTOWY
do postepowania o zamówienie publiczne pn.:
,,Zakup samochodu 9- osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób
niepelnosprawnych w ramach ,,Programu wyrOwnywania róznic miçdzy regionami III"
w obszarze D wspolfinansowanego ze grodk6w Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepelnosprawnych.

Dane dotyczgce Wykonawcy
Nazwa.........................................................................................................................................
Adres:
.....................Nr
telefonulfaksw........................................................................................................................
NIP ..............................................................................................................................................
S

REGON:

I. Skiadam ofertç na dostawç samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do
przewozu osOb niepelnosprawnych:
marka............................................................model..............................
za cenç rycza1tow:
Cenanetto.................................................................................................
Podatek
VAT.................................................................................................
Cenabrutto ......................................................................................................

Slownie cena brutto:

II. Realizacjc caIoci zamOwienia zobowiqzujç sic wykonaá w terminie najpóniej do
dnia 30 listopada 2018 roku.
III. Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam nastçpuj cej gwarancj i:
a) ....................miesiqce na silnik, wszystkie zespoy i podzespoly elektryczne,
mechaniczne - bez limitu kilometrów liczqc od dnia dostawy;
b) ......................lat na perforacjç nadwozia - bez limitu kilometrów 1icze od
dnia dostawy,
c) ......................miesice na powlokç lakiernicz4 - bez limitu kilometrów 1iczc
od dnia dostawy.
IV. Owiadczam, e:
a) oferowany przedmiot zamówienia spelnia wszystkie warunki wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia okre1onym w dziale III pkt 3 zapytania ofertowego i taki
zostanie dostarezony Zamawiaj qcemu;
b) zaoferowana przeze mnie cena uwzglçdnia wszystkie koszty zwiqzane z rea1izacj
przedmiotu zamówienia;
c) uwaam sic zwiqzany niniejszq ofert4 przez okres 30 dni od dnia skiadania ofert
(bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem tenninu skiadania
ofert);
d) wyrazam zgodç na warunki platnoci okre1one w projekcie umowy stanowiqcym
zahcznik nr 4 do zapytania ofertowego;
e) akceptujç postanowienia umowy stanowiqcej zaheznik nr 4 do zapytania
ofertowego i zobowizujç sic do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego;
f) zapoznalem sic z zapytaniem ofertowym i nie wnoszç do niego zastrzezeñ oraz
zdobylem konieczne informacje potrzebne do wIaciwego przygotowania oferty.

Miejscowoá, data
pieczqd podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych) do
reprezentowania Wykonawcy

