
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Wzor Formularza Ofert

(w przypadku oferty wspolnej skladaja^ l^cznie wszyscy Partnerzy)

FORMULARZ OFERTY DLA POSTEPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA

Na zadanie: ,,Kompleksowa obsluga bankowo-kasowa Miejskiego Zakladu Komunalnego w
Polanicy-Zdroju Sp. z o.o."

1. ZAMAWIAJACY:

Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy Zdroju Spolka z o.o.
Ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrqj
NIP 8831771000

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

3. JA (MY) NIZEJ PODPISANY(I) OSWIADCZAM(Y), ZE:

1) oferuj^ wykonanie calosci niniejszego zamowienia zgodnie z tresci^: SIWZ, wyjasnien

do SIWZ oraz jej modyfikacji,

2) cena (wartosc z podatkiem VAT) mojej (naszej) oferty za realizacj^ calosci

przedmiotu zamowienia okreslonego w pkt. IV SIWZ wyliczona zgodnie z

Formularzem cenowym wynosi:

PLN

(slownie: PLN),

w tym uwzgl^dniono nalezny podatek V A T w wysokosci

PLN

(slownie: PLN)

wartosc bez podatku VAT PLN

(stownie: PLN)



3) terrain wykonania niniejszego zamowienia: 5 lat od daty zawarcia umowy,

4) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,

5) akceptuje(emy) bez zastrzezen istotne postanowienia umowy przedstawione w punkcie

XII. SIWZ,

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza_ umowe

zobowi4zuje(emy) sie zawrzec w miejscu i terminie jakie zostana^ wskazane przez

Zamawiaja^cego,

7) skladam(y) niniejsza^ ofert? (we wlasnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspolnie

ubiegaj^cy sie o udzielenie zamowienia)1,

8) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu

udzielenie niniejszego zamowienia,

9) informacje zawarte w ofercie nie stanowia_ tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte

w ofercie stanowi^ tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji i w zwi^zku z niniejszym nie mog^ bye one udostepniane, w

szczegolnosci innym uczestnikom postepowania2 zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2007r., Nr 223,

poz.1655):

L.p.

1.
2.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrazone cyfraj
od do

dnia

(miejsce i data sporza_dzenia)

PODPIS(Y):

Wykonawca usuwa niepotrzebne
Wykonawca usuwa niepotrzebne


