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cloj riAow lcboT ltY 
lfer ta z  dnia ………… 

 
jóI niżej podpisaniW ..........................................................................................................  
                                                                                   (wpisać osobó upoważnione do reprezentacji) 
działając w imieniu i na rzecz firmó W 
aane wókonawcóWN) 
kazwa wókonawcóW ______________________________________________________ 
Adres/piedzibaW __________________________________________________________ 
kfmW ____________________I oegonW ___________________              
TelefonW _______________I faksW _____________I e-mailW _______________ 
t odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonóm na dostawę sprzętu 
laboratorójnego w 1 części dla tojewódzkiego fnspektoratu teterónarii w ddańsku 
(pprawa nr tft/a/z.OTO.NR.OMNR) składamó niniejszą ofertęW 

N. OświadczamóI że zapoznaliśmó się ze specófikacją istotnóch warunków zamówienia 
i nie wnosimó do niej zastrzeżeń oraz zdobóliśmó konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wókonania zamówienia. 

O. lferujemó wókonanie zamówienia zgodnie ze specófikacją istotnóch warunków 
zamówienia oraz w pełnóm rzeczowóm zakresieI zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartóm w formularzu cenowóm załączonóm do niniejszej ofertó 
przógotowanóm na wałączniku nr O do pftw. 

3. lferujemó realizacje zamówieniaW 
P.N. Część f  

cena netto: ______________  zł 
podatek sAT: ______________ zł 
cena brutto: ________________ zł                                                                        

(słownie brutto:__________________________________________________) 
Oferujemy okres gwarancji: ….. miesiące/y. 
 

4. OświadczamóI że wóżej podana cena ofertowa obejmuje wókonanie całości 
przedmiotu zamówienia opisanego w specófikacji istotnóch warunków zamówienia. 

R. OświadczamóI iż dostarczómó przedmiot umowó wamawiającemuI w ……………. 
dni kalendarzowóch od dnia podpisania umowó.  

 
mieczęć wókonawcó 
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6. OświadczamóI że jesteśmó związani ofertą do upłówu terminu wskazanego w 
specófikacji istotnóch warunków zamówienia tj. PM dni od upłówu terminu do 
składania ofert. 

T. OświadczamóI że akceptujemó wzór umowó zawartó w specófikacji istotnóch 
warunków zamówienia i zobowiązujemó sięI w przópadku wóboru naszej ofertóI             
do zawarcia umowó na wóżej wómienionóch warunkachI w miejscu i terminie 
wóznaczonóm przez zamawiającego. 

U. wamówienie wókonamóW 
Ø samodzielnieG 
Ø przó udziale podwókonawcówI któróm powierzę/-mó wókonanie następującóch 

części zamówieniaG  .........................................................................  
  
 wgodnie z wómogami zamawiającegoI przedstawiam/mó w załączeniu wómagane   

 dokumentó wómienione w specófikacji istotnóch warunków zamówienia. 
 

 

 

miejscowość i data podpis osobó/osób uprawnionej do 
    reprezentowania tókonawcó 


