Załącznik Nr 1
Znak sprawy Sd.171.11.2018

Tomaszów Lub. dnia ……………..………

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dostawy poniżej 30 000 euro netto
I. Nazwa i adres zamówienia:
Miasto Tomaszów Lubelski
Miejski Zarząd Dróg
ul. Piotra Ściegiennego 57
22-600 Tomaszów Lubelski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych
gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2018/2019 w ilości 175 ton luzem.
a) termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2018 roku,
b) warunki płatności: 30 dni od daty złożenia faktury,
c) okres gwarancji: 6 miesięcy od daty dostawy soli drogowej,
d) termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert, tj.: 12.09.2018r.
III. Forma złożenia oferty
Ofertę na Formularzu Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2018r. w formie:
- pisemnej, na adres MZD ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.
IV. Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ……………………………… zł

Podatek VAT: ……………………………. zł

Cenę brutto: ………………………….…. zł
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………
Jest to cena łączna z kosztami załadunku, transportem do siedziby Zamawiającego i rozładunkiem soli
drogowej oraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do zakończenia realizacji zamówienia
w zaoferowanym czasie.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ oraz uzyskałem niezbędne
informacje potrzebne do przygotowania oferty i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że zawarte w SIWZ wymagania stawiane Dostawcy oraz postanowienia umowy zostały
przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) Kalkulacja cenowa – Załącznik nr1a,
2) Projekt Umowy – Załącznik nr2,
3) Oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów – Załącznik nr3,
4) ………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………

……………………………… dnia …………………..

………………………………..
( podpis osoby uprawnionej )

………………………………..
( pieczęć wykonawcy )

