Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego nr NT.261.1.2020

FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR NT.261.1.2020
dotyczy procedury dostawy i montażu siedzisk składanych z oparciem na widownię sali widowiskowej
prowadzonej z uwzględnieniem zasady konkurencyjności
1. Zamawiający:
Nazwa Wykonawcy:

….....................................................................................................................................

Adres:

…....................................................................................................................................

NIP:

…........................................

Nr KRS lub CEIDG:

….......................................

Adres strony www

………………………………………………………………

2. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów:
Imię i nazwisko

….......................................................................................

e-mail do korespondencji:

….......................................................................................

Telefon kontaktowy:

….......................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę siedzisk na widownię sali widowiskowej wraz z montażem na
potrzeby Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań
Europejskich Światowid w Elblągu” składamy następującą ofertę cenową wraz z informacją na temat okresu
gwarancji dla oferowanej dostawy:
3. Cena:
Określenie
przedmiotu
zamówienia

Siedzisko z
podkonstrukcją i
montażem (oraz
pozostałymi
usługami
towarzyszącymi)

Zamówienie
podstawowe
(szt.) - zakres
gwarantowany

Zamówienie
opcjonalne
(szt.)

Cena
jednostkowa
brutto (zł) –
za 1 szt.

Wartość
zamówienia
podstawowego
brutto (zł)

Wartość
zamówienia
opcjonalnego
brutto (zł)

Łączna wartość
zamówienia
brutto (zł)

[Zp]

[Zo]

[Cj]

[Cp]= [Zp] x [Cj]

[Co]= [Zo] x [Cj]

[Cp] + [Co]

356 szt.

10 szt.

………………. zł

………………. zł

…………… zł

…………….. zł

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg,
tel. 55 611 20 50, Fax 55 611 20 60, e-mail: sekretariat@swiatowid.elblag.pl

Do realizacji zamówienia zastosowanie ma stawka VAT ……..%
2. Okres wydłużonej gwarancji:
Lp.

Nazwa elementu

Wymagany przez Zamawiającego
minimalny okres gwarancji

Dostawa siedzisk z podkonstrukcją i
1. montażem (oraz pozostałymi usługami
towarzyszącymi)

24 miesiące

Łączny okres gwarancji
oferowany przez
Wykonawcę
….... miesięcy*

* wpisać łączny (pełny) oferowany okres gwarancji

4. Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr NT.261.1.2020 z załącznikami i akceptujemy zawarte
tam postanowienia;
2. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
3. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
4. akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;
5. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia;
6. akceptujemy warunki płatności określone w formularzu zapytania ofertowego.
5. Do oferty dołączamy atesty i certyfikaty na siedzisko oraz podkonstrukcje w zakresie*:
1. Toksyczność wg PN-B 02855:1988 lub równoważne,
2. Wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania – badania wykonane wg PN-EN 12727:2004
lub równoważne,
3. Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia wg PN-EN ISO11925-2:2010,
PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogień wyrobów budowlanych PN-EN 1328:2011 lub
równoważne.
* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym

…..............................................
(miejscowość i data)

…...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do podpisu)
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