
Załącznik nr 1A 

Formularz oferty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego  (WAD.2601.65.2020) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę przeciwciał, odczynników 

chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu – II postępowanie 

 

 

( pieczęć Wykonawcy )  

 

 

REGON…………………… 

NIP………………………….. 

FORMULARZ OFERTY 

 

W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  (WAD.2601.65.2020) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro prowadzonego 

w trybie podstawowym na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu – II postępowanie. 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w asortymencie wymienionym w załączniku 1B zgodnie ze wszystkimi warunkami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym za łączna zapłatę:  

 

Ogółem brutto …………………………………………………zł ( słownie złotych ………………………………………………………………..) 

 

W tym należny podatek VAT ………………………….zł  ( słownie złotych:……………………………………………………………………….) 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami 

postępowania. 

3. Oświadczmy, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 

4. Oświadczamy, że oferowany towar spełnia wszystkie stawiane wymagania. 

5. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, prawdziwe 

i rzetelne. 

6. Akceptujemy postanowienia, które znajdują odzwierciedlenie w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do niezwłocznego zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu 

i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że oferowane przeciwciała i odczynniki chemiczne posiadają termin ważności minimum do dnia 30.06.2022 r. 

9. Akceptujemy realizację zamówień zgodnie z otrzymywanymi zleceniami oraz warunki płatności (przelew 14 dni od otrzymania faktury 

VAT). 
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10. Akceptujemy, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący złożenie oferty, zapytania, wyjaśnień, itp. oraz ich treść) 

przekazane w toku prowadzonego postępowania mogą podlegać udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

11. Dostarczymy i wniesiemy przedmiot zamówienia do jednej z dwóch lokalizacji wskazanej w punkcie 9 c) zapytania ofertowego na własny 

koszt. 

 

12. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Numer telefonu …………………..…………; numer faksu lub adres e-mail:…………………………………….…………………..……....... 

 

......................................... dnia .........................................       …………………………………… 
Miejscowość            data          podpis Oferenta  


