.........................................................
Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu
ul. Sądowa 2, 45-033 Opole,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia będzie dostawa
urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych Cellbuster – Zone Protector wraz z baterią

1.
Nazwa wykonawcy

2.
Adres wykonawcy

województwo: ...................................................................................

.............................................................................................................
imię i nazwisko

3.
Osoba upoważniona do reprezentacji
wykonawcy i podpisująca ofertę

.............................................................................................................
stanowisko

.............................................................................................................
na podstawie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - załączyć do oferty

4.

5.
NIP

REGON

6.

7.
Telefony

Faks

8.
Adres email
na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

9.
Strona
internetowa

dnia
(miejscowość)

(data)

(imienna pieczęć i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy)
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10. Oświadczam(-y)*, iż przedmiot zamówienia, zrealizuję(-my) za cenę (wartość), która wynosi:
Ilość /
jedn.
miary
2

Nr części / nazwa przedmiotu
zamówienia
1

Dostawa urządzeń do
wykrywania telefonów
komórkowych Cellbuster – Zone
Protector wraz z baterią

Cena jednostkowa
netto [zł]
3

Cena (wartość)
netto [zł]
(2 x 3)
4

Stawka
% VAT:
5

Kwota
podatku VAT
(4 x 5)
6

Cena (wartość)
brutto [zł]
(4 + 6)
7

9 kpl.

11. Oświadczam(-y)*, że w cenie ofertowej uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z ogłoszeniem oraz wzorem umowy (załącznik nr 1), niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
12. Oświadczam(-y)*, iż zamówienie, zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
13. Oświadczam(-y)*, że uzyskałem(-am)*(-my)* wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
14. Oświadczam(-y)*, iż zapoznałem(-am)*(-śmy)* się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnoszę(-imy)* żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję(-my)* warunki w nich zawarte.
15. Oświadczam(-y)*, że jestem(-my)* związany(-a)*(-i)* niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
16. W przypadku wyboru mojej (-naszej)* oferty, jako najkorzystniejszej, osobą uprawnioną do realizacji przedmiotu
zamówienia będzie:
Imię i nazwisko

Telefon

Faks

E-mail

17. Pouczony(-a)* o odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1444) oświadczam, iż wszystkie podane dane są prawdziwe i ponoszę pełną odpowiedzialność za treść
oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie.

dnia
(miejscowość)

(data)

(imienna pieczęć i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy)
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