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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY
wraz z załączonymi formularzami
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

...............................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

........................... dnia .......

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury otwartej
Nr 006/2015/IM na sukcesywne dostawy ciekłego azotu do Warszawskiego Cyklotronu.
...................................................................................................................
pełna nazwa firmy Wykonawcy
posiadając/ego/a siedzibę
...................................................................................................................
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
...............................................................................................................................
województwo
powiat
.................................................
telefon
............................................................ .
Internet: http:/

.............................
telefax
..............................................
e-mail

nr identyfikacyjny NIP ...........................................
REGON .............................................
..............................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się z Ogłoszeniem i zgodnie z wymaganiami w nim ujętymi
oświadczamy, że oferujemy:
• Wykonanie przedmiotu zamówienia
cena 1 litra ciekłego azotu brutto ŁĄCZNIE (netto + obowiązujący podatek
......................................PLN
słownie: ...................................................................................................................
w tym
cena netto (liczbowo) - ……………………………..........................……….… PLN.
obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %, tj. (liczbowo) - …....……PLN,
• Cena ofertowa zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania zamówienia.
• Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do
31.12.2017r
• Szybkość dostawy …………..po zgłoszeniu Kupującego.
• Oświadczamy, że zaoferowany ciekły azot spełnia wymogi opisane w ogłoszeniu.
• Po zapoznaniu się z Ogłoszeniem, w tym opisem przedmiotu zamówienia,
oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki zamawiającego bez
zastrzeżeń. Akceptujemy bez zastrzeżeń załączony do Ogłoszenia wzór umowy
wraz z załącznikami i dodanymi w toku postępowania modyfikacjami.
• W przypadku zatrudnienia podwykonawców oświadczamy, że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.
• Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
• Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
• W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w okresie
związania ofertą.
• Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej po odbiorze
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
• Nr konta bankowego (rachunku) wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata
za fakturę oraz nazwa banku:
........................................................................................................................................

……………………, dnia ...........................
...............................................................
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

