Załącznik Nr 1
do Warunków Przetargu

OFERTA
w przetargu cywilnym nr PC/D/1/2017 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ogłoszonym przez Caritas Diecezji
Kieleckiej

...................................., dnia ....................................
Nazwa dostawcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Dane dostawcy (adres, nr telefonu, e-mail, osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie, składam ofertę wykonania zamówienia na dostawę fabrycznie
nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej, przystosowanego do przewozu
co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
Oferta została przygotowania zgodnie z Warunkami Przetargu.
1. Formularz cenowy oferty.
W formularzu cenowym zawarta jest oferowana całkowita cena wykonania zamówienia.
Formularz został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Warunków przetargu. Ceny w
formularzu podane są w złotych polskich, w kwotach netto i brutto (tj. z podatkiem VAT) z
uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zwyżek i zniżek.
Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu.
2. Łączna cena ofertowa brutto wynosi ................................................
.
3. Wielkość zużycia paliwa na 100 km w jeździe poza miastem wynosi:
.......................................................................................................................................................
Zaś wielkość emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń wynosi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Oświadczenie o akceptacji wymaganego terminu realizacji zamówienia
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w całości w terminie do 1 grudnia 2017r.
5. Oświadczenie o związaniu ofertą.
Dostawca oświadcza, iż jest związany ofertą przez 30 dni od dnia w którym upływa termin
składania ofert.

1

Załącznik Nr 1
do Warunków Przetargu

6. Oświadczenie w sprawie akceptacji wzoru umowy.
Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Organizatora wzór umowy,
stanowiący Załącznik nr 4 do Warunków przetargu określający jej istotne postanowienia.
7. Oświadczenie o akceptacji okresu gwarancji
Oświadczam, że na dostarczone samochody udzielam gwarancji na okres
................................................................................................................................. *
(*minimalny okres gwarancji 2 lata)
8. Oświadczenie o akceptacji terminu płatności.
Oświadczam, ze akceptuję termin płatności faktury 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
9. Oferta zawiera wymagane w Warunkach przetargu dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Formularz cenowy oferty
Szczegółowy kosztorys / opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenia o spełnianiu warunków
Zaakceptowany wzór umowy
.........................................................
……………………………………
……………………………………..
……………………………………….

………………………....................
Podpis dostawcy
Załączniki:
1.
................................................
2.
................................................
3.
................................................
4.
................................................
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