Załącznik nr 1
do Wymagań Ofertowych

FORMULARZ OFERTOWY
Do Postępowania Przetargowego prowadzonego przez Zamawiającego:
JSW Logistics sp. z.o.o (dawniej ZPiS Spedkoks sp. z.o.o), 40-282 Katowice,
Ul. Ignacego Paderewskiego 41, na podstawie Regulaminu określającego sposób
postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty
budowlane w JSW Logistics sp. z.o.o (dawniej ZPiS Spedkoks sp. z.o.o), 40-282
Katowice, Ul. Ignacego Paderewskiego 41, nie objęte ustawą Prawo Zamówień
Publicznych
w trybie: przetargu nieograniczonego (§ 9, ust. 1, lit. a)
którego przedmiotem jest: zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości dla
JSW Logistics sp. z.o.o (dawniej ZPiS Spedkoks sp. z.o.o).
Dane oferenta
Pełna nazwa oferenta
……………………………………………………………………………………………….….
Adres pocztowy oferenta
………………………………………………………………………………………………......
Adres do korespondencji
……………………………………………………………………………...............................
Nr telefonu/faksu
…………………………………………………………………………………………………..
e- mail
………………………………………………………………………………………...………...
Nr NIP
…………………………………………………………………………………………………..
Nr REGON
………………………………………………………………………………………………….
Nr KRS
………………………………………………………………………………………………….
Nr konta
…………………………………………………………………………………………………
( na konto zostanie dokonany m. in. zwrot wadium wniesionego w pieniądzu)

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Wymaganiach Ofertowych. Jednocześnie oświadczamy,
że przedmiot oferty jest zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi
w wymaganiach ofertowych.
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2. Cena wynosi:
Wartość netto ………………………….…….. zł,
słownie: ………………………………….....................................................................
Podatek VAT ……………………………… Stawka podatku w % ……………
Słownie: ………………………………………
Cena brutto ………………………………… zł,
słownie: …………………………………………………………………………………….
* do oferty należy dołączyć kosztorys zgodnie z wymaganiami ofertowymi (uzupełniona o
ceny tabela z wyszczególnionymi środkami czystości wraz z ilościami).

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
wymaganym przez Zamawiającego: ……………………………………………………
4. Zamówienie realizujemy sami/przy udziale podwykonawców
……………………………………………………………………………………………….
(w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zarządu Spółki)

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/wykonawców składających wspólną
ofertę dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
……………………………………………………………………………………………….
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

6. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach
7. Załącznikami do niniejszej oferty są
1) …………………………………………..6) …………………………………………
2) …………………………………………..7) …………………………………………
3) …………………………………………..8) …………………………………………
4) …………………………………………...9) …………………………………………
5) …………………………………………..10) ………………………………………..

…………………………………………….
PODPIS OFERENTA
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