
Załącznik nr 2 

/Nazwa i adres oferenta/ ...........................................................
            /miejscowość i data/

OFERTA

Państwowy Instytut Weterynaryjny - 
Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH 
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Oferujemy wykonanie dostawy do miejsca wskazanego w specyfikacji istotnych warunków. za 
cenę :

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

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

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

Płatność nastąpi w terminie 14 dni po dostawie zgodnie z wystawiona fakturą za rzeczywiście 
dostarczoną ilość.

Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 );



Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia 
otwarcia ofert.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie nie później niż 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o wyborze oferty. 

Jesteśmy świadomi, że w przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach podanych w 
niniejszej ofercie wniesione przez naszą firmę wadium przepada na rzecz zamawiającego.

Oferta  została  złożona na  .................stronach podpisanych i  kolejno  ponumerowanych od 
nr.......... do nr................

Niniejszym informujemy,  że  informacje  składające się  na  ofertę,  zawarte  na  stronach od 
nr..............do  nr...................stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.)..........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................
6)...........................................................................................


