(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY
….....................,dn......................
I. Nazwa i adres WYKONAWCY
Nazwa ............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
NIP.................................................................................................................................
REGON.........................................................................................................................
Nr rachunku Bankowego...............................................................................................
Bank.............................................................................
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa kruszyw dla ZUK Sp. z o.o. w Miękini w 2016r.
III.
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia wg kwot wyliczonych w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego – formularz asortymentowo cenowy.
IV. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
V. Deklaruję ponadto, że:
1) termin wykonania zamówienia: dostawa w terminie 48 godzin od zlecenia usługi ( zlecenie
nie większe niż 5% ogólnego zamówienia),
2) dostarczę kruszywo naturalne, pochodzenia mineralnego, które poza obróbką
mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce oraz kruszywo jest zgodne z
obowiązującymi normami dotyczącymi kruszyw budowlanych.
3) kruszywo posiada deklarację zgodności z obowiązującą normą a do każdej dostarczonej
partii dostarczony zostanie dokument potwierdzający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru
oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego
przedstawiciela.
4) zamawiający ma prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy z załączoną do niej
dokumentacją, w szczególności może przed odbiorem dokonać sprawdzenia wagi
dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym.
5)
w przypadku dostawy kruszyw w ilości lub jakości nieodpowiadającej załączonej
dokumentacji lub zamówieniu, Zmawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca
będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 24 godzin.
6)
podane ilości kruszywa są wielkościami szacunkowymi i Zamawiający ma możliwość
zmiany ilości zamówionego kruszywa w trakcie realizacji zamówienia.

VI. Oświadczam, że:
- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
VII. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania dalszych
informacji, jeżeli będą wymagane:
1)informacje techniczne: tel. ..............................., Pan/i …………………………………..
2) informacje finansowe: tel. ................................., Pan/i …………………………………

VIII. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
IX. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są wymagane
przez zamawiającego następujące dokumenty:
1. wypełniony formularz asortymentowo cenowy,
2. aktualny wpis do działalności ewidencji gospodarczej lub KRS
................................dn. ..........................
………………………………..
czytelny podpis
osoby uprawnionej

