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

pieczęć firmowa Wykonawcy

miejscowość, data ………………………

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Gen. Świerczewskiego 74a
66-200 Świebodzin

FORMULARZ OFERTOWY
na
usługę dowozów posiłków w formie cateringu z PG 3 do PSP 7

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Województwo: ........................................
NIP: ……………….…….…. Tel.: .................................... Fax: .....................................
Osoba reprezentująca Wykonawcę: .............................................................................
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*
nr: ................................ z dnia ................................
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………….
w banku ………………………………………
1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu, na
dowóz posiłków w formie cateringu samochodem przystosowanym do przewozu żywności,
posiłków w formie cateringu z PG 3 do PSP 7 w dni nauki szkolnej zgodnie z poniższym
harmonogramem:
•
•

12.00 przewóz posiłków z PG 3 do PSP 7 w Świebodzinie
13.00 przewóz posiłków z PG 3 do PSP 7 w Świebodzinie

*Powyższe kursy odbywają się w dni nauki szkolnej. Ilość kursów i godziny w poszczególne dni mogą
ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z usługodawcą.
oferujemy cenę za jeden przejazd z PG 3 do PSP 7 w Świebodzinie:

Cena netto ................................................ złotych
słownie: ......................................................................................................... złotych ..../100.
Wartość podatku VAT: ........................... złotych
słownie: ......................................................................................................... złotych ..../100.
Cena brutto ............................. złotych
słownie: ......................................................................................................... złotych ..../100.

2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 02 stycznia 2017r. do 22
grudnia 2017r.
3. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do kontaktu z Zleceniodawcą będzie:
Pan/Pani…………………………. Nr tel. ………………………
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Roman Matyjaszczyk, tel. 068 4750981
4. Zobowiązujemy się do rejestrowania ilości wykonanych kursów(przewozów), na podstawie którego
dokonywana będzie płatność za wykonanie usługi.
5. Oświadczamy, że wskazane w zaproszeniu do składania ofert - istotne warunki, które będą ustalone
w umowie - zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zleceniodawcę w zawiadomieniu o wyborze oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu
do składania ofert.

7. Zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, dostarczymy
niezwłocznie:
a. kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

...................................................................
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

