Załącznik nr 1
Data: ______________

______________________________________
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ___________________________
REGON: ___________________________
Tel.: ___________________________
E-mail: ___________________________

Zamawiający: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego

Formularz Oferty
do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych na
potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społecznego
Ja/my niżej podpisani:
______________________________________________________________________,
działając w imieniu i na rzecz:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
……………………………………………………………………… zł brutto (słownie złotych)
Powyższa cena jest zgodna z ceną umieszczoną na formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym
integralną część Formularza oferty.
1. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności
świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
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2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i uznaję
się związanym określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. Akceptuję
Zapytanie Ofertowe wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi
na zapytania oraz zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego – wzór umowy stanowi Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego.
4. Oświadczam, że oferowane artykuły są nowe, gotowe do użytkowania, pozostają
własnością Wykonawcy i nie są obciążone prawem na rzecz osób trzecich, posiadają
parametry techniczne i użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
6. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas 30 dni od złożenia oferty.
7. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej
przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania doświadczenia w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem
zamówienia;
c) dysponowania potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
e) i jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dane kontaktowe osoby do kontaktu ze strony Wynajmującego:
………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
……………………………
………………………........
……………………………..
……………………………….
Miejscowość i data: ………………………

………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do składania oferty)
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