.................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY
Hotel Silvia Ernest Majnusz
44-100 Gliwice
ul. Studzienna 8
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup i dostawa telewizorów hotelowych, suszarek i sejfów do hotelu Silvia”
OFERENT:
Nazwa podmiotu: .............................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................
Telefon ..............................................................
Faks ..................................................................
e-mail ….............................................................
Regon: ..............................................................
NIP: ..................................................................
Nawiązując do ogłoszonego zamówienia na wyłonienie wykonawcy w przedmiocie realizacji
zamówienia: „Zakup i dostawa telewizorów hotelowych, suszarek i sejfów do hotelu Silvia”
I.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym
specyfikacją:

1. Telewizor
- cena jednostkowa netto ....................................PLN, cena netto dla 13 sztuk: ……………… PLN
+ należny podatek VAT .............% co daje:
- cena jednostkowa brutto ....................................PLN, cena brutto dla 13 sztuk: ……………… PLN
słownie …......................................................................................................................PLN
2. Sejf
- cena jednostkowa netto ....................................PLN, cena netto dla 13 sztuk: ……………… PLN
+ należny podatek VAT .............% co daje:
- cena jednostkowa brutto ....................................PLN, cena brutto dla 13 sztuk: ……………… PLN
słownie …......................................................................................................................PLN
3. Suszarka hotelowa
- cena jednostkowa netto ....................................PLN, cena netto dla 13 sztuk: ……………… PLN
+ należny podatek VAT .............% co daje:
- cena jednostkowa brutto ....................................PLN, cena brutto dla 13 sztuk: ……………… PLN
słownie …......................................................................................................................PLN
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II. Deklarujemy, udzielenie ………………… miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia będące
przedmiotem niniejszego zamówienia.
III. Zobowiązujemy się do wykonania zadania w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia
IV. Oświadczam że zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert wystawionym przez Firmę Hotel
Silvia Ernest Majnusz. Mam całą niezbędną wiedze do zrealizowania oferowanego zadania.
V. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj.
14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VI. Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.
VII. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi
w specyfikacji.
VIII.
Składamy ofertę we własnym imieniu
IX. Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia
Parametry techniczne (nawiązujące do przedmiotu
lp.
producent
zamówienia)

1.
2.
3.

X.

Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1;

Miejscowość ............................................................... dnia ...........................................

...................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

1

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b.
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
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