____________, dnia __________ r.
FORMULARZ OFERTY
Zapytanie ofertowe nr OR-D-IV.2630.3.2019.DR do zamówienia na dostawę nowego, wyprodukowanego nie
wcześniej niż w 2019 r., samochodu na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Nazwa i adres Pełnomocnika Zamawiającego:
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Nazwa i adres Wykonawcy:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu
ofertowym za cenę brutto (z VAT) zgodnie z poniższą tabeli:
w kwocie ___________________________________ PLN
słownie: _________________________________________________________________

L.p.

Przedmiot

Ilość

Oferujemy
samochód o
maksymalnym
zużyciu paliwa w
cyklu mieszanym

Oferujemy
samochód o
maksymalnej
emisji spalin CO2
na poziomie

cena brutto
(z VAT) w PLN

Samochód osobowy kombi
o parametrach określonych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego
1.

1 szt.

Marka ____________________________

Model ____________________________

3.

Oświadczamy, że dostawa samochodu nastąpi w terminie do:

- 20 października 2019 r.
- 20 listopada 2019 r.
4. Wykonawca zaznacza odpowiednią datę dostawy samochodu lub skreśla nieodpowiednią; w przypadku braku
zakreślenia jednego z powyższych terminów Zamawiający przyjmuje, że ostatecznym terminem przekazania
samochodu jest maksymalny termin: do 20 listopada 2019 r. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały
uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego.
7. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):
Lp.

Nazwa dokumentu

__________________________________________
Podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr

