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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
„Dostawa sprzętu oraz wyposażenia gastronomicznego dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.”

1.

Dane Wykonawcy
Nazwa

………………………………………………………………………………....

Adres

………………………………………………………………………………....

NIP

………………………………………………………………………………....

REGON

………………………………………………………………………………....

tel.

………………………………………………………………………………....

fax.

………………………………………………………………………………....

e-mail:

………………………………………………………………………………....

Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania ofert w aukcji elektronicznej lub / i
uczestnictwa w negocjacjach:
Imię i nazwisko:

………………………………………………………..

Numer telefonu:

………………………………………………………..

Adres e-mail:

………………………………………………………..

2. Dane Zamawiającego
Elbest sp. z o.o.
Adres:

ul.1 Maja 63, 97- 400 Bełchatów

NIP:

769-19-49-726,

REGON:

592141800

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu oraz ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączna kwotę netto:
……………………………………….. zł
(słownie:……………………………………………………………………...…………………………………………….),
zgodnie z załączonym Szczegółowym Formularzem Cenowym, w zakresie części: ……..……………………. 1
Do zaoferowanej powyżej ceny netto zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Oświadczamy, że:
a) oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia uwzględnia wszystkie czynności, które są
związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem
i wiedzą techniczną,
b) oferowany przez nas termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wynosi do 4 tygodni od dnia zawarcia
Umowy,

1

Wymagane do uzupełnienia dla jakiej części Przedmiotu Zamówienia Wykonawca składa ofertę.
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c) oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/302 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury,
d) oferowany przez nas okres gwarancji określony jest w załączonym Szczegółowym Formularzu
Cenowym, przy czym jeżeli gwarancja producenta urządzenia będzie dłuższa, to przyjmuje się okres
gwarancji producenta,
e) w zakresie Części 4 Przedmiotu Zamówienia zapoznaliśmy się z miejscem wykonania Przedmiotu
Zamówienia i jego otoczeniem i uznajemy je za wystarczające do realizacji Przedmiotu Zamówienia3,
f)

jesteśmy/ nie jesteśmy4 czynnym podatnikiem VAT,

g) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert,
h) oferowany przez nas Przedmiot Zamówienia spełnia wszelkie normy krajowe i unijne dopuszczające do
użytkowania w gastronomii, kontaktu z żywnością oraz spełnia normy BHP,

6.

i)

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych
w Projekcie Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

j)

zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE oraz Dobrych
Praktykach Zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty zapewniamy, że my, nasi pracownicy,
współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy, będą przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 SIWZ
(wg załącznika nr 1 do SIWZ).

b)

Szczegółowy Formularz Cenowy.

c)

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym odpis
z KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza).

e)

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Niewłaściwe skreślić
Dotyczy jedynie, gdy Wykonawca składa ofertę w zakresie Części 4 Przedmiotu Zamówienia
4
Niewłaściwe skreślić
2
3
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