Załącznik nr 3 do ogłoszenia

O FE R TA
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Wyrzysku
ul. Kościuszki 15
89-300 Wyrzysk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na wyłączność obsługi w zakresie Wesołego
Miasteczka podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa
Italiana” opublikowanego na stronie internetowej http://www.mgokwyrzysk.pl/ i w siedzibie
Organizatora w miejscu publicznie dostępnym.
1.

Oferujemy za wyżej wymienioną usługę cenę:

netto: ………………………..zł
podatek VAT: 23 %
brutto: ...................................zł
słownie:
………………………………………………………………………………………..

2.

Termin realizacji usługi: 2 i 3 lipca 2016 r.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu (zał. nr 1 do
ogłoszenia) i istotnymi postanowieniami umownymi (zał. nr 2 do ogłoszenia) i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje i dokumenty
potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4.

Oświadczamy, że istotne postanowienia umowne załączone do ogłoszenia
(zał. nr 2 do ogłoszenia), zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na oznaczonych w niej warunkach
do dnia 23.06.2016 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury.

5.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami przetargu zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do wpłaty zaoferowanej przez nas kwoty, przelewem, na
konto Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku do dnia podpisania umowy.

6.

Uwagi do oferty:……………………………………….………………………
…..…………….……………………………………............………………………………..
……………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….

7.

Oświadczamy iż: zamówienie wykonamy sami w całości / zamówienie
wykonamy przy udziale podwykonawców*
Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić jeżeli
zamówienie będzie wykonywane przy udziale Podwykonawców):
-

wykonanie części zamówienia w zakresie……………………..………………,

-

wykonanie części zamówienia w zakresie…………………………………. itp.

8.

Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do
wpłaty zaoferowanej kwoty w terminie do dnia 25 czerwca 2016 r.
Oświadczam również, iż jestem świadomy/a, iż w przypadku przekroczenia
terminu płatności Organizator wybierze następną w kolejności ofertę.

9.

Numery, na które będzie przysyłana korespondencja: tel:……………..……..
fax: ………...…………… e-mail: ……………………….

10.

Numer NIP wykonawcy: ............................................
Numer REGON: .........................................................

11.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1).................................................................................
(2).................................................................................
(3).................................................................................
(4).................................................................................
(5).................................................................................
(6).................................................................................
itp.
PODPISANO

….…..................................................................
upełnomocniony przedstawiciel – pieczątka imienna)
pieczątka firmowa wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie
............................................................................
(nazwa firmy)

...........................................................................
(adres)
dnia......................................................................

*

-

niepotrzebne skreślić

