
                                   Dn. …………………….

OF E R T A
(wzór formularza ofertowego)

Nazwa Wykonawcy:
– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą

Forma organizacyjno-
-prawna Wykonawcy:
Osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę do kontaktów 
z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel., 
faks (do korespondencji faksowej 
– na podany numer będą wysyłane 
wszystkie informacje faksowe), 
e-mail (do korespondencji 
elektronicznej – na podany adres 
będą wysyłane wszystkie 
informacje przesyłane drogą 
elektroniczną)

Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Tel.:
Faks:
Strona www:

Posiadamy: 
NIP: ...........................................,
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: ................................................................................... ..........

(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:

Czytelnie imię i nazwisko Podpis Parafa

W  przypadku  wyboru  naszej  oferty  umowa  z  naszej  strony  zostanie  podpisana  przez:
..................................................................................................................................... ............................

(imię i nazwisko)

UWAGA:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub 

parafowana, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE



Do: 
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57 
24-100 Puławy

Tel. 081/889 30 00 , fax. 081/886 25 95

  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr : 
DG-2501/159129/720/07 , prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na  dostawę 
szkła laboratoryjnego  w roku 2007 do PIWet- PIB w Puławach  . 
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia DG-2501/159129/720/07  (SIWZ) na warunkach 
określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią 
SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

ZADANIE 1 
Całkowita cena brutto realizacji zamówienia:

Cena netto Cena brutto

[CENA OFERTY]

CENA OFERTY SŁOWNIE:

Gwarantujemy dostawę materiałów wchodzących w skład tego zadania z okresem gwarancji 
.........m-cy  licząc od dnia dostawy.
Termin wykonania zamówienia-………………………………………………………………...

ZADANIE 2 
Całkowita cena brutto realizacji zamówienia: 

Cena netto Cena brutto

[CENA OFERTY]

CENA OFERTY SŁOWNIE:

Gwarantujemy dostawę materiałów wchodzących w skład tego zadania z okresem gwarancji 
.........m-cy  licząc od dnia dostawy.
Termin wykonania zamówienia-………………………………………………………………...

     ZADANIE …………..

Całkowita cena brutto realizacji zamówienia: 
Cena netto Cena brutto

[CENA OFERTY]
CENA OFERTY SŁOWNIE:

Gwarantujemy dostawę materiałów wchodzących w skład tego zadania z okresem gwarancji 
.........m-cy  licząc od dnia dostawy.



Termin wykonania zamówienia-………………………………………………………………...

2. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
1) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
2) składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, 

że dany dokument jest zgodny z oryginałem,
3) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,
4) uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz 

wykonania zamówienia.

3. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:
1) ............................................................................................................................................ .........
2) ............................................................................................................................................ .........
3) ............................................................................................................................................ .........

(wpisać nazwy odpowiednich załączników – jeśli wykonawca takowe załącza)


