Załącznik D
do Instrukcji realizacji zakupów oraz stosowania procedur
Prawa zamówień publicznych w PWSZ w Elblągu

Państwowa
WyŜsza Szkoła Zawodowa
w Elblągu

Elbląg, dn. .........................

82-300 Elbląg, ul Wojska Polskiego 1
tel./fax. (55) 239-09-54/239-88-52
NIP 578-24-90-793, Regon 170711628
L.Dz.GT/..........................................

ROZEZNANIE CENOWE
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:
2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.

5.

WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW

•

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

•

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

TERMINY REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia: .................................................................

6.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
.................................................................................................................

7.

8.

9.

ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI
•

Rozliczenie za wykonane i odebrane usługi odbywać się będzie fakturą wystawioną w
ciągu 14 dni po wykonaniu usługi i jej odbiorze przez Zamawiającego.

•

Termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
•

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (takŜe podatku od towarów i usług).

•

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

ZAWARTOŚĆ OFERTY
•

Formularz oferty wg załączonego wzoru, podpisany przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

•

................................................................................................................................................
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10.

10.

UWAGI:

•

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia moŜna otrzymać w godz. od
08:00 do 14:00 pod wymienionymi niŜej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie
zamawiającego w pok. .............

•

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków
zamówienia jest: ........................................................, tel. ......................................

MIEJSCE I TERMIN S SKŁADANIA OFERT
•

Pisemne oferty moŜna składać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 18 lub
przesłać pocztą, drogą elektroniczną w terminie do dnia ..................... do godziny
........................ na adres:
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu
82-300 Elbląg, ul Wojska Polskiego 1
tel. (0-55) 239-09-54, fax. (0-55) 239-88-52

•

Wykonawca moŜe otrzymać pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty z odnotowanym
terminem jej złoŜenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

•

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
WYKONAWCA
Nazwa Wykonawcy/ów
..................................................................................................................
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Osoba uprawniona do
kontaktów (imię i nazwisko)

ZAMAWIAJĄCY
Państwowa WyŜsza Szkoła
Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

Nawiązując do rozeznania cenowego nr ................................ z dn. ......................................................
na:............................................................................................................................................................
(przedmiot zamówienia)

1.

Oferujemy wykonanie dostawy / usługi będącej przedmiotem zamówienia za:
cenę netto .................................... zł (słownie zł
........................................................................................................................................................)
+ podatek VAT ...............................zł (...............%) = cena brutto ............................................. zł
(słownie zł .....................................................................................................................................),
zgodnie z warunkami zawartymi Rozeznaniu cenowym stanowiącym integralną część
niniejszej oferty.

2.

Termin płatności wynosi ......................... dni, od daty odbioru dostaw przez Zamawiającego.

3.

W/w dostawy / usługi wykonamy ...............................................................................................

4.

Serwis oraz gwarancje na oferowane produkty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
............................................................. licząc od daty wydania dostawy Zamawiającemu;

5.

Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się
ze warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte.

6.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych Rozeznaniu cenowym przez Zamawiającego.

7.

Załącznikami do niniejszej oferty są :
(1) ...........................................................................
(2) ...........................................................................
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........................................................
( upełnomocniony przedstawiciel )

Pieczątka firmowa
.......................................
( nazwa firmy )

.........................................................
adres

dnia ...............................................................................

Strona 4 z 4

