Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego

DA-IV-1-2.2601.2.2017

...................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Województwo Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

FORMULARZ OFERTOWY
Zarejestrowana nazwa firmy
..............................................................................................................................
Adres firmy
..............................................................................................................................
Nr telefonu oraz nr faksu i adres e-mail
..............................................................................................................................
Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji
..............................................................................................................................

nr REGON
...............................................................................................................................
nr NIP
...............................................................................................................................
Nr rachunku bankowego Wykonawcy:
...........................................................................................................................................
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Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Świadczenie usług odbioru oraz
bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz nośników danych w roku
2018 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu” znak sprawy DA-IV-1-2.2601.2.2017 oferujemy przyjęcie do realizacji
przedmiotu ww. zamówienia.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

……………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………..……)
– zgodnie z sumą wynikającą z tabeli nr 1 formularza.

Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego
wraz załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/jemy warunki
w nim zawarte.
Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią istotnych postanowień umowy
i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/jemy warunki w nich zawarte.
Oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
i dostarczenia przedmiotowego zamówienia.
W przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie (nie dłuższym niż do 30 dni od terminu składania ofert) wskazanym
przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że złożona przeze mnie/przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego.
Oferuję/emy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym.
Zamówienie wykonam/y w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
lub do wykorzystania maksymalnej wartości zawartej umowy.
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Szczegółowy opis asortymentu:
Tabela 1
Nazwa

Przewidywana
ilość
zamawianych
pojemników

Cena
jednostkowa
netto (zł)*

Wartość
netto (zł)

% VAT

Wartość
brutto (zł)

Nośniki papierowe
Pojemnik 250 l metalowy
zamykany na klucz
Pojemnik 240 l plastikowy
zamykany na klucz

150
3

Nośniki optyczno – magnetyczne oraz materiały eksploatacyjne do drukarek
Pojemnik 250 l metalowy
zamykany na klucz

1

Karton na tonery 80 l

5

SUMA

* W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym m.in. podstawienia pustych i odbioru zapełnionych pojemników oraz zniszczenia
przekazanych nośników danych.
Oświadczam/y, że będę/ziemy dostarczać do siedziby Zamawiającego wymienione w tabeli 1
bezpieczne pojemniki, w następującym czasie:
1) do 2 (dwóch) dnia od dnia wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego**
2) do 3 (trzech) dni od dnia wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego**
3) do 4 (czterech) dni od dnia wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego**
** niewłaściwe skreślić
……………………………………………….
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

Miejscowość, data:………………………………….
do reprezentowania Wykonawcy
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