Załącznik nr 2
do Istotnych Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
Oferent:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Oferenta)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres Oferenta)

…………………………………..……
(nr telefonu)

……………………………..…..……………………..
(e-mail)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dn. ………………..2019 r., ubiegając się
o udzielenie zamówienia na:

zakup samochodu służbowego na potrzeby
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunktów Zamówienia:
Marka i model samochodu

Cena netto zł (słownie)

Kolor lakieru

Typ nadwozia

Rodzaj silnika (benzyna lub napęd hybrydowy)

Emisja CO2

Średnie spalanie w cyklu jazdy mieszanej

Tapicerka (rodzaj materiału i kolor)

Poduszki powietrzne (ilość)

Reflektory (ksenowe lub technologia LED)

System nawigacji (rodzaj)

Koła z felgami (rozmiar)

Gwarancje (rodzaje i termin obowiązywania)

Adresy najbliższych serwisów i punktów przeglądu

Dodatkowe wyposażenie
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Inne (wymienić)

Termin realizacji od dnia podpisania umowy (data)

Oświadczamy, iż:
1. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zobowiązujemy się zrealizować
zlecenia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie
ze złożoną przez nas ofertą.
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej
oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w terminie określonym
przez Zamawiającego.
3. Nasza oferta składa się z ………… stron.
4. Termin ważności oferty: 30 dni.
5. Akceptujemy terminy płatności faktur VAT za wykonane usługi objęte zamówieniem – po wykonaniu
usługi, 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
6. Do oferty dołączam/dołączamy następujące dokumenty:
a. oświadczenie wg załącznika Nr 2 do IWZ o spełnianiu warunków podstawowych umożliwiających
ubieganie się o zamówienie,
b. aktualny na dzień sporządzenia oferty odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG stwierdzający
status prawny Oferenta, miejsce rejestracji i zakres prowadzonej działalności,
c. zaakceptowany i podpisany na wszystkich stronach przez osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta projekt umowy na wykonanie zamówienia, według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 4 do IWZ,
d. oświadczenie zapoznania się z klauzulą o ochronie danych osobowych (załącznik Nr 5),
e. ofertę wraz z opisem i zdjęciami.

…………………….…………………………………
( podpisy osób/osoby(*) uprawnionych/uprawnionej(*)
do występowania w imieniu Oferenta )

…………………….., dnia ………………………..2019 r.
(miejscowość)
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