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Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Znak sprawy: IT.042.2.2018

DRUK WZP-05.BU

OFERTA
(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES (SIEDZIBA) WYKONAWCY:

telefon:

faks:

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

e-mail

Gmina Miasto Zgierz
plac Jana Pawła II16, 95-100 Zgierz

1 Oferujemy realizację zamówienia na:
Konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy
informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii
informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach Poddziałania VII.1.2
Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Zgierz.
(nazwa przedmiotu zamówienia)

z g o d n i e z opisem przedmiotu i warunków wykonania zamówienia
za cenę:

W

CENA

( z VAT)

tym :

CENA BEZ VAT

STAWKA VAT

KWOTA VAT

[zł]

[%]

[zł]

[zł]

słownie zł:

2. Zamówienie wykonamy w terminie / okresie * do 31.05.2018 r..
3. Udzielamy gwarancji: na okres
—
lat /m-cy / na okresy określone w zat. nr
*
3. Przyjmujemy warunki płatności określone w w pkt. 3 ust. 3 opisu przedmiotu i warunków wykonania zamówienia, w
szczególności: wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury po wcześniejszym
podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Przyjmujemy wszystkie pozostałe warunki wykonania tego zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upłynął termin
składania ofert.

7. Przekazujemy w załączeniu:
a) formularz cenowy wg druku WZP-13 / WZP-14 *
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub* z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji )*
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum.
d)

Data
'niepotrzebne skreślić

- załącznik nr
- załącznik nr

- załącznik nr
- załącznik nr

r.
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

