Załącznik nr 9 do SIWZ

............................................................................................
/nazwa i adres Wykonawcy/

Zamawiający:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA
I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY
1. W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy krajowej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej na terenie Polski oraz polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą według zasad określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczam(y), Ŝe:
a) oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą brutto.................................................................................. zł, słownie:
...............................................................................................................,
b) oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą netto (wpisuje Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) ............................... zł, słownie:
...................................................................................................
................................................................................................................,
c) zamówienie zrealizuję(emy) w okresie od ..................................................
do ...................................................................., z zastrzeŜeniem § 8 pkt 2 projektu umowy;
2. Oświadczam(y), Ŝe:
1) zapoznałem/łam(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie
wnosimy do niej zastrzeŜeń;
2) otrzymałem/łam(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty;
3) jestem(śmy) związany/a(ni) ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania
ofert;
4) zamierzam(y)/nie zamierzam(y)* powierzyć niŜej wymienionym podwykonawcom wykonanie niŜej wymienionej części oferowanego zamówienia:
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
5) projekt umowy i zawarte w nim warunki płatności, stanowiący załącznik do SIWZ został
przez nas zaakceptowany. W wypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do
podpisania umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanych
przez Zamawiającego*;
6) wniosłem/łam(wnieśliśmy):
- wadium nr ....................... o wartości ................... PLN, w formie .............................
(wpisać nr podany w SIWZ)
Wadium wniesione w formie pienięŜnej prosimy zwrócić na rachunek bankowy
nr ............................................................ w banku ......................................................
..................................................................................................................................................
Znak sprawy: 02/11/PRASA/DWiPO/PN

3. Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... kolejno ponumerowanych stron.
∗ niepotrzebne skreślić

..........................................
(miejscowość i data)

..................................................................
podpis (podpisy) Wykonawcy bądź osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................

Znak sprawy: 02/11/PRASA/DWiPO/PN

