Załącznik nr 2b
do Zapytania ofertowego nr OP.042.3.1.2018
po zmianie
FORMULARZ OFERTOWY
do części nr 2 zamówienia
Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora
w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu
dla osób starszych na terenie gminy Unisław
Dane Zamawiającego
Nazwa:
Gmina Unisław
Adres:
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
NIP:
875-148-68-46
REGON:
871118543
Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:

………..………………………………………………………….

Adres:

………..………………………………………………………….

NIP:

………..………………………………………………………….

Tel.:

………..………………………………………………………….

e-mail:

………..………………………………………………………….

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:
………………..……………………………………………………………………………
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia Dziennego
Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego
domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław, nr projektu RPKP.09.03.02.-04-0063/17,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, składam/my niniejszą ofertę.
Oferuję/emy wykonanie części nr 2 zamówienia pn.”Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora” zgodnie
z wymogami Zamawiającego
za cenę brutto:...................................................................... złotych
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………...)
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Nazwa producenta oraz symbol
modelu/typu/kodu towaru

Cena jednostkowa
brutto
(zł)

Wartość brutto
(zł)

4

5

6 = 3x5

x

x

1

2

3

1.

Rower treningowy
(elektroniczny
wyświetlacz,
regulowane
siodełko)

1 szt.

2.

Bieżnia
(elektroniczny
wyświetlacz)

1 szt.

3.

Orbitrek

1szt.

4.

Kijki nordic
walking

5.

Stepper
(regulowana
kierownica, licznik
z 4 funkcjami)

Razem

16 kpl.

1 szt.

x

Oświadczam/y, że:
1) przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r.;
2) na przedmiot zamówienia udzielę/my ………….…1 miesięcy gwarancji jakości licząc od dnia
odbioru przedmiotu zamówienia.

Ponadto oświadczam/y, że:
1) w cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z zapisami
Zapytania ofertowego, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, koszty
realizacji postanowień gwarancyjnych, naprawy lub wymiany reklamowanego wyposażenia, jak
i wszelkie inne składki, opłaty oraz podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu
zamówienia;
2) zobowiązuję/emy się zrealizować zamówienie z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Zapytaniu ofertowym;
3) zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem ofertowym, nie wnoszę/wnosimy zastrzeżeń oraz
uzyskałem/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty;
4) uważam/y się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert (włącznie z tym dniem);

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji jakości uwzględniany do oceny
ofert wynosi 24 miesiące; oferowany okres gwarancji jakości może wynosić 12 miesięcy albo 18 miesięcy, albo 24
miesiące.
1

5) w przypadku wyboru naszej/mojej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………
2) …………………………………
………………………..………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

