Załącznik nr 2 do Zaproszenia

F.250.1-62/21

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres WYKONAWCY

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
NIP …………………………….
(pieczęć wykonawcy)
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całość:
cenę netto: …………………… zł.
słownie netto: …………………………………………………………………………../100 zł.
cenę brutto: ………………….. zł.
słownie brutto: …………………………………………………………………………/100 zł.
podatek VAT: ……% …………… zł.
słownie podatek VAT: ………………………………………………………………../100 zł.
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym (tabela nr 1, poz. 3 kolumna 7 i 8)
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: ……………………….. ,
b) warunki płatności : ………………….,
c) gwarancja ……………………………
3. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ……………………………………………….
2. ...................................................................
3. ...................................................................
Chełm, dn. ……………………...2021 r.

(pieczęć wykonawcy)

.............................................
podpis osoby uprawnionej

F.250.1-62/21

Formularz cenowy
Świadczenie w/w usługi w okresie od 2 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Tabela nr 1
Lp.

Program
prawniczy TYP

Ilość
(szt.)

2

3

1

Cena
Cena
Ilość
Wartość Wartość
miesięczna miesięczna miesięcy
netto
brutto
netto za
brutto za
szt.
szt.
4

5

6

7= 4x6x3

8=5x6x3

TYP 1 – Wersja
1.

wielostanowiskowa

1

12

27

12

on-line
TYP 2 – Wersja
2.

jednostanowiskowa
on-line

3.

RAZEM

Stawka Vat: ……………..%
Deklaruję:
Warunki płatności – przelew: do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury
Zamawiającemu.
Oświadczam, że:










powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego
świadczenia umownego,
wybór mojej oferty prowadzi /nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz wskazując ich
wartośd bez kwoty podatku,
oferuję termin realizacji zamówienia określony w w/w Zaproszeniu,
akceptuję warunki płatności znajdujące się w w/w Zaproszeniu,
oferuję przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez
Zamawiającego w w/w Zaproszeniu,
zapoznałem się z w/w ogłoszeniem i nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz uzyskałem
konieczne informacje do przygotowania oferty,
uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
wyznaczonego jako termin składania ofert,
zawarty w Zaproszeniu wzór umowy (załącznik nr 4 do Zaproszenia) został przeze
mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do

zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
*odpowiednio skreślić

…………………………….. dn. ……………………
………………………………………………………………………………
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy)

