Załącznik Nr 2

OFERTA CENOWA
Nawiązując do zaproszenia w trybie „zapytania ofertowego” Nr 5/2016
na wykonanie, dostawa, wniesienie i montaż mebli wraz z wyposażeniem do szkolnej
pracowni chemicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa
…………………………………………………………………………………………...
Siedziba
…………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/fax
………………………………………………………………………………….
NIP …………………………………….
KRS/CEIDG ……………………………………….
Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym
……………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 5/2016 składamy niniejszą ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania, dostawy i montażu mebli wraz
z wyposażeniem do pracowni chemicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
L.p. Przedmiot zamówienia
Ilość Jednostka Cena
Wartość
Wartość
miary
jednostkowa netto
brutto
netto (PLN) (PLN)
(PLN)
1.
Stół demonstracyjny
1
szt.
2.
Biurko
1
sz.
3.
Stolik uczniowski 3-os.
10
szt.
4.
Krzesło uczniowskie
30
szt.
5.
Krzesło obrotowe
1
szt.
tapicerowane
6.
Stanowisko przyścienne 1
szt.
blat
7.
Stanowisko przyścienne
3
szt.
umywalkowe
8.
Dygestorium
1
szt.
9.
Segment meblowy
1
szt.
10. Tablica pojedyncza biała
1
szt.
11. Tablica korkowa
2
szt.
12. Suszarka do probówek
2
szt.
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Oferuję cenę za całość zadania :
Cena brutto ……………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………….zł.
VAT……………..%.......................................................zł.
Słownie ……………………………………………………………………………..zł.
Cena netto ………………………………………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………..zł.
Termin wykonania zamówienia w dniach: ..........................................................................
Termin płatności: przelewem w terminie ….... dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Oferta została złożona na…….…. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr …... do nr….….
Oferent oświadcza, że:
- podana w ofercie stawka podatku VAT od towarów i usług jest zgodna z przepisami
Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.),
- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy,
wynagrodzenie brutto określone powyżej nie ulegnie zmianie,
- wartość oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne
do wykonania zamówienia wraz z kosztem dostawy przedmiotu zamówienia pod adres
Zamawiającego,
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1. specyfikacja oferowanego sprzętu
2. oferta cenowa
3. formularz oświadczeń
4. wzór umowy

…………………………………
podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta
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