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Projekt pt. ,, Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania
i wychowania uczniów klas I _ III w szkołach 7 terenu gmrny Gózd, współfinansowany
przezUnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFBRTY

Pełna nazwa WykonawcyAilykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres 
-

Telefon 
-

FAX 
- 

na który zamawiający ma przesvłać korespondęncję

REGON 
-

NIP 
*

Gmina Gózd
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd

W odpowiedzinaogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Doposażenie bazy
dydaktyczflei otaz dostawa spfzętu niezbędnego do pfowadŻerua zajęć
dodatkowych w ramach projektu pn. ,, Realizujemy wymagania i stawiamy na
nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów klas I _ III w szkołach z terenu
gminy Gózd', oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówięnia, zgodnie z warunkami
i postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówteniaza
całkowitą ( ryczałtowQ cenę brutto w wysokości ........PLN,
( słownie:

1.oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamowięnia i nie wnosimy do niej Żadnych zastrzęŻęn .

2. oferuj em y rcalizacj ę przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym
opisie Przedmiotu Zanówieniaoraz Warunków Umowy .

3. Termin wykonania zamówienia_ 14 dni od dnia podpisania umowy.

4 oświadczarfiy, ze w cenie oferly zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówieni a i realizacji przy szłego świadczenia umowne go.

5. oświadczamy,ze w momęncie dostawy dostarczymy do kazdógo dostarczonego
przedmiotu dostarczymy Certyfikat Pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez
producenta (zawierujący m.in. dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego
identyfikację np. kod produktu, numer seryjny itp.) potwierdzĄący,ze dany dostarczony
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Ptojekt pn. t, Realizujemy wymagflnia i stawiamy na nowoczesne meto(ly nauczania
i łtychowania uczniów klas I _ III w szkołach z terenu gminy Gózd' współfinansowany
pruez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo .

produkt: jest fabrycznie nowy, pochodzi z autoryzowlanej sieci sprzeduŻy - oficjalnego
kanału sprzeduŻy na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej
i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski.

6. oświadczamy, Że udzielamy Zamawiającemu gwarancji min. 12 _ miesięcznej na
pomoce dydaktyczne i meble oraz min. 36 miesięcy na Sprzęt komputerowy i inny
licząc od daty odbioru końcowego .

7. oświadczamy) ze jesteśmy związani niniejsząofertąprzezokres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.

8. Zapozna|iśmy się Z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnychuwag'
aw przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej
korzystnych dla zamawiającego w tęrminie Zaproponowanym przez zamawiającego nie
póŹniejjednak niz do końca okresu zvłiązaria ofertą.

9. ZostaliŚmy poinformowani, ze możemy zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamÓwień
Publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i i zastrzec w odniesieniu do tych inform acji, aby nie były
one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

10. oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i zloŻenia niniej szej oferty.

1 1 .oświadc zamy, iz przewiduj emy/nie przewiduj emy * * powierzenie wykonania
następuj ącej częśc i zamówięnia podwykonawcom :

12. oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacjiprzedmiotu
zamówięni a i znany nam j est ich stan faktyczny . Wszelkie poczynione z tego tytułu
wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złoŻonej ofercie.

13. ofertę niniejszą składamy na ... . kolejno ponrrmerowanych stronach.

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty.

l5. Wszelką korespondencję związanąz niniejszym postępowaniem naleŻy kierować do :

Imię i Nazwisko

Adres:
Telefon
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Ptojekt pn. ,t Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania
i tvychowania uczniów klas I _ III w szkołach z terenu gmtny Gózd' współfinansowany
przezUnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

dnia...... ..2012r.

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacj a dI a W_vkonaw cy :

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy.
* w przypadlu oferty wspólnej należy podać dane doĘczące Pełnomocnika Wykonawcy
** niepotrzebne slłeślić.


