ZAŁĄCZNIK nr 3
WZÓR FORMULARZA OFERTY

...............................................
(pieczątka wykonawcy/wykonawców)

Powiat Pabianicki
ul. Piłsudskiego 2
95-200 PABIANICE
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia
publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa
Powiatowego w Pabianicach” JA* / MY* NIŻEJ PODPISANY* / PODPISANI*
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)**

NIP ............................................................
REGON ....................................................
telefon: ................................. faks. .................................. e-mail:.............................................
Kategoria przedsiębiorstwa:

 małe przedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR./



średnie przedsiębiorstwo /średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR. /

 inne

Należy zaznaczyć odpowiednią kategorię przedsiębiorstwa

1. SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” w zakresie
określonym w § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.
2.

OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia i uznaję* / uznajemy* się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY*
bez zastrzeżeń warunki określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
4. OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto
........................................................................................................ zł (słownie złotych:
………....................................................................................................................................
..............................................................).
5. ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia
terminie od dnia 2.01.2019 do dnia 31.12.2020 r.

w

6. AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że sposób reprezentacji spółki* / konsorcjum*
dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia jest następujący***:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
8. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami opisu
przedmiotu zamówienia, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i zobowiązuję* / zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej oferty należy kierować
na poniższy adres:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
tel. ……………………… faks…………………………… e-mail………………………...
10. OFERTĘ niniejszą składam* / składamy* na .......... kolejno ponumerowanych stronach.
11. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są:
•
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy* /
wykonawców*,
•
formularz cenowy.
12. WRAZ Z OFERTĄ składam* / składamy*:
a) oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na
wykonywanie działalności pocztowej (załącznik nr 2)*,

...................................., dnia ................................ 2018 r.

...........................................................
podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

