
Załączniknr lA

(pieczęć Wykonawcy)

REGON
NIP

FORMTTLARZ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego o szacunkowej wartości poniżrcj 30 tys. euro prowadzonego w Ębie podstawowym na dostawę materiałtw
biurowych' papieru do drukarek oraz artykuł w higienicznych (wAD.2601.|2.2020) dla Wojew dzkiego Inspektoratu ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

1. OF'ERUJEMY wykonanie przedmiotu zam wienia w asorĘmencie wymienionym w zalączniku nr 1B (dołączony do formularza oferty) zgodnie ze wszystkimi
warunkami zawaĘmi w zapytaniu ofertowym za. łącnte wynagrodzenie :

ogt łem brutto:. ........)

w tym należny podatekvAT.......... .........zł. ( słownie złoĘch: ............)

OI'ERUJEMY w ramach wykonania przedmiotu zam wienia bedatne dostawy wruzzwniesieniem do gł wnej siedziby Zamawiającego - WIoRiN we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17,50-044 Wrocław oraz:
(zaznaczyć X w ptzypadfu oferowania dodatlawo punlctowanej fahitatywnej opcji):

dodatkowo do Delegatur: Delegatura w Dzieżoniowie, ul. Słowianska 34, 58-200 Dzierżoni w; Delegafura w Legnicy, ul. Skarbka 3, 5g-22o Legnica;
Delegafura w Lw wku ŚĘskim, ul.Zwycięzr w 24,59-600 Lw wek ŚĘski

OFERUJEMY zestaw pr bek, kt rego zawartoś i wymagania określone sąw Załączniku lC.

2. AKCEPTUJEMY podpisanie umowy (wg wzoru stanowiącego zalącznik nr 2 do ogłoszenia) zZamawiającymzawierającej następujące istotne postanowienia:
a) integralną częścią umowy będzie ninĘszy formularz oferty wraz?ś specyfrkacją cenową (załącznik nr 1A oraz lB) określający gwarantowane przez Wykonawcę

ceny jednostkowe netto obowi ąanjące przez caĘ okres trwania umowy,
b) rzeczywista iloś oraz asortyment dostaw może ulec nieanacmej zrnianie w zależności od bieĘcych potrzeb 7-amawiająceg'o (zmiany te nie uprawniają

Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeri odszkodowawc zych),
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c) Zamawiający zasttzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zam wieri dodatkowych (w tym także innych materiał w biurowychlhigienicznych, niż
wymienione) w wysokości do t0 %" zammienia podstawowego bez konieczności przeprowadzaniakolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieĄcą
potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachuŃiem ekonomicznym,

d) dostawy będą realizowane sukcesywnie do dnia 3I.12.2020 r. na podstawie zam wieri (pisemnych bądź elekhonicznych) w terminie 7 dni kalendarzowych od daĘ
ichzłoŻenia,

e) koszt dostawy i wniesienia do siedzib Zamautiającego (iloś lokalizacji wg. formularza oferty) ponosi Wykonawca,

0 płatnoś za poszczeg lne dostawy nasĘpi przelewem w ciągu 14 dni od daĘ otrzymania poprawnie wystawionej faktu.y. Za dzie zapłaĘ uznaje się dzieri
złożęniazleceniaprzelewuwbankuZamawiającego,

g) kara umowna za odsĘpienie od umowy z powodu okoliczrości, za kt re odpowiedzialnoś będzie ponosi wyłącznie jedna ze Stron umowy zostanie ustalona
w wysokości 10 % wartości podstawowej umowy (przykładowe przyczyny| zwłoka w realizacji dostawy powyżej 7 dni, niezgodnoś towaru z umową lub
dostarczonym wzornikiem, brak odbioru zam wienia powyżej 14 dni, brakzapłaĘ za co najmniej 2 dostawy).

3. AKCEPTUJEMY, iż wszystkie dokumenty (w Bm adres mailowy inicjujący złożerue oferty, zapytanią wyjaśnieri, itp. oraz ich treś ) przękazarle
w toku prowadzonego postępowania mogą podlegać udostępnieniu zgodnie z 7apisaffi Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Adres Wykonawcy, na kt ry naleĘ kierowa korespondencję w trakcie postępowania:

Numer telefonu .... ...; numer faksu........

(Miejscowość)
dnia

(data) (podpis Oferenta)

bĘ.

Zał. lA - Formularz ofertowy na dostawę material w biurowych, papieru do drukarek oraz artykul w higienicznych dla WIoRiN we Wrocławiu (WAD.260l.12.2020)

Stona2z2


