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Załącznik nr 1 

(pieczęć Wykonawcy) 

REGON ……………………….. 

NIP ……………………….……. 

        

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. euro prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów 

biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych (WAD.2601.21.2016)  dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w asortymencie wymienionym w załączniku nr 1A (dołączony do formularza ofertowego) zgodnie ze 

wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym  za łączne wynagrodzenie: 

 

ogółem brutto:………………………………………….......…….. zł. ( słownie złotych:…………………………………………………………………………) 

  

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

 

2. Akceptujemy podpisanie umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia) z Zamawiającym zawierającej następujące istotne postanowienia: 

a) integralną częścią umowy będzie niniejszy formularz ofertowy wraz ze specyfikacją cenową ( załącznik 1 oraz 1A)  określający gwarantowane przez Wykonawcę 

ceny jednostkowe netto, 

b) rzeczywista ilość oraz asortyment dostaw może ulec nieznacznej zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego (zmiany te nie uprawniają 

Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych), 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (w tym także innych materiałów biurowych/higienicznych, niż 

wymienione) w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą 

potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym, 

d) dostawy będą realizowane sukcesywnie do dnia 31.12.2016 na podstawie pisemnych zamówień w terminie 3 dni roboczych od daty ich złożenia, 

e) koszt dostawy i wniesienia do siedzib Zamawiającego, tj.: 

  WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław  

 Delegatura w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 34, 58-200 Dzierżoniów 

 Delegatura w Legnicy, ul. Reymonta 2a, 59-220 Legnica 

 Delegatura w Lwówku Śląskim, ul. Zwycięzców 24, 59-600 Lwówek Śląski 
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 ponosi Wykonawca, 

f) płatność za poszczególne dostawy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. Podpisanie faktury przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego stanowi poświadczenie prawidłowości dostawy pod względem ilościowym. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia zlecenia przelewu w banku 

Zamawiającego, 

g) kara umowna za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiedzialność będzie ponosić wyłącznie jedna ze Stron umowy zostanie ustalona w 

wysokości 10 % wartości podstawowej umowy ( przykładowe przyczyny: zwłoka w realizacji dostawy powyżej 7 dni, niezgodność towaru z umową, brak odbioru 

zamówienia powyżej 14 dni, brak zapłaty za co najmniej 2 dostawy).  

 

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

 

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

 

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

 

 

............................................... dnia .......................................       …………………………………… 

(Miejscowość)       (data)          (podpis Oferenta)  

 


