Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z dn. 19.03.2018r.

…………………………………….………….
pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………....
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….……………….………………………...
REGON Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….…………………….………….………………...
NIP Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………….…...
Numer Ewidencyjny / Rejestrowy*: ………………………………………………………………………….………………………………………….
* Nr PESEL w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna lub KRS w przypadku przedsiębiorców podlegających
obowiązkowemu wpisowi do KRS

Przedstawiciel Wykonawcy:
imię i nazwisko: …………………………….………..........................................................................................................................
stanowisko: ………………………………………..……….………............................................................................................................
nr telefonu oraz faksu ……………………………………………......................................................................................................
adres e-mail …………………….……………………...........................................................................................................................
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia dotyczącego złożenia oferty na opracowanie logotypu wraz
z Księgą Znaku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na opracowanie logotypu wraz
z Księgą Znaku oraz spójnym i kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej
dla obiektu Termy Mszczonów, oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z Zapytaniem Ofertowym za cenę:
Lp.

1

2

Przedmiot zamówienia

Łączna wartość netto

Podatek VAT

Łączna wartość brutto

Opracowanie logotypu wraz z
Księgą Znaku dla Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mszczonowie
Opracowanie logotypu wraz z
Księgą Znaku oraz spójnym i
kompleksowym Systemem
Identyfikacji Wizualnej dla obiektu
Termy Mszczonów

ŁĄCZNIE
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Całkowita wartość zamówienia brutto: ……….……………………..…………zł
(słownie: ……………………………………………………………………..……………………………………….…………………………….……….…………………)
stawka VAT ................ %
całkowita wartość zamówienia netto: ……………….…………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….....)
Oświadczam, że:
1.

cena przedstawionej oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia;

2. zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę
zastrzeżeń;
3. w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się
do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w Zapytaniu Ofertowym;
4. zamówienie będzie realizowane z zachowaniem terminu określonego w Zapytaniu
Ofertowym;
5. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym grafikiem komputerowym,
o którym mowa w pkt. 6.1.2 w Zapytaniu Ofertowym;
6. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego akceptuję w całości
i bez zastrzeżeń; zobowiązuję się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia
umowy na zaproponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego
terminie;
7. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
8. jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
9. nie mam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:
1.

pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej
oferty nie wynika z odpisu właściwego rejestru lub ewidencji),
2. wykaz usług, o których mowa w pkt. 6.1.1 w Zapytaniu Ofertowym,
3. wykaz osób, które będą brały w realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. 6.1.2.
w Zapytaniu Ofertowym,
4. projekty logotypów, o których mowa w pkt. 8.1.1 lit. c w Zapytaniu Ofertowym.

…………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną lub czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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