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Załącznik nr 1. (do SIWZ Nr  5/ JGLO/ 2016r  z   dn  30.06.2016r ) 

 

Data sporządzenia oferty…………………..    

 

 

……………………………………………. 

     (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

   

FORMULARZ OFERTOWY  

 

1.  Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa ............................................................................................................................................................. 

Siedziba .......................................................................................................................................................... 

NIP ............................................................ REGON ....................................................................................... 

Nr telefonu/faksu ...........................................................................................................................................  

2.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Kauczuk  butadienowy SKD-ND  na potrzeby 

Bestgum Polska Sp. z o.o. w okresie : 2.08.2016r  do  15.XII.2016r  

3.  Cena oferty 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup przedmiotu zamówienia  dla Bestgum 

Polska Sp. z o.o. oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w 

SIWZ przedstawiamy  ofertę   cenową:  

Zapłata faktur nastąpi w PLN/kg  +VAT- będzie ona przeliczana wg średniego kursu NBP zgodnie z ceną 

dostawy netto podaną w ofercie elektronicznej cenowej 

Cena w PLN/kg –będzie to równowartość ceny przeliczonej po średnim kursie dewiz NBP z dnia 

wystawienia faktury dla każdej dostawy. 

Ceny podane   mają być  określone do dwóch miejsc po przecinku !! 

Lp Nazwa produktu i określenie 

opisu w załączniku . 

Cena jednostkowa w  

USD/kg + VAT 

UWAGI 

 

1 Kauczuk  butadienowy SKD-ND  Przy dostawie – każdorazowo 

dostarczyć atest 
 
Zestawienie ilości  do zakupu  określone  jest  w  Załączonym  Harmonogramie dostaw z dnia  : 
29.06 .2016r   - /załącznik Nr 4/ 
4. Wykonać  zgodnie  z  opisem  przedmiotu produktu i podanymi normami . 

5. Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

6. Termin płatności: 45  dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Zamawiającego. za zrealizowaną dostawę. 
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7. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i opisem produktu. 

2) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy, 

3) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z warunkami określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze 

umowy, 

4) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego, 

5) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

6) będziemy realizować przedmiot zamówienia – zgodnie z przesłanym  harmonogramem dostaw. 

7) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

8) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

VAT. 

8. Informacje dodatkowe Wykonawcy: 

1) oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne 

są zawarte na następujących stronach oferty …………………… i zostały opatrzone napisem 

„POUFNE”. 

2) zamówienie wykonamy samodzielnie*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom* wymienione 

poniżej części zamówienia (należy określić zakres przewidywany do powierzenia 

podwykonawcom) ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

3) nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: …………………………………………… 

……………………………..…………………………………………………..., 

4) numer telefonu ……………………………………………………………….., 

5) numer faksu ………………………………………………………….………., 

6) poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………….………, 

7) adres internetowy (www) ………………………………………………….., 

8) NIP: ................................... 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 
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……………………….. 

………………………. 

 

 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                                                           (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

                                                                                                                                   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


