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STRF''SZCZENIB OFERTY

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetatgu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: ,,Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby
budynków i lokali będących w użytkowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie" nr sprawy MT.2370'23.3.2015 oferujemy realizację zamowlenia zgodnie
z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi PLN
(słownie ....... PLN)
i zawiera w sobie podatek vAT w wysokości ..... oń, co stanowi kwotę . PLN
(słownie ...... PLN)
Cena obliczona została wg algorytmów:
cena netto + .... oń vAT : cena brutto
z go dni e z f ormular zem c eno wym stanowi ącym inte gr alną częś c o ferty.

Podana cena w formularzu ofertowym i cenowym, będzie obowiązywać w okresie wazności
umowy i nie ulegntę zml'ante z wyjątkiem przypadków przewtdzianych w SIWZ oTaZ w
projekcie umowy.

Zobowiązujemy się do wykonanlaZamowlęnia w terminie określonym w Specyfikacji

Oświadczamy, Że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do jej treŚci zastrzeŻen oraz uznajemy
się za związanych okreŚlonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

O św iad cza my, Że uzyskaliŚmy niezbędne informacj e do przy gotowania o ferty.

oświadczamy, Że złożonaw załączeniu do oferty polisa lub inny dokument potwierdzający, Że

jesteŚmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
zw tązanej z pr zedmtotem zamówieni a j e st opł ac ona

oświadczamy, Że zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy' który stanowt załącznlk
nr 1 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzęŻen.

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zall,arcia umowy na określonych w niej

rvarunka ch, w miej scu i terminie W Znaczony m przez Zamawtąące go .
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Uważamy się za zwlązanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikac1t, czy|i przez okres
30 dni od terminu składania ofert.

Zamówienie zrealtzujemy sami/przy udziale podwykonawców*, ktorzy będą rcallzowac
następuj ące elementy zamówienia:

a)

b)
c)

Akceptujemy r,varunki płatności Zawarte we wzorze umowy. Faktury VAT będą płatne przelewem
'uv terminie 21 dni od daty ich otrzymania.

OŚwiadczamy, Żę w cenie netto oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do
wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ i stanowią podstawę do
rozliczeń w toku realizacjt Umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Zastrzegam I nie zastrzegam * w trybie art. 8 ust.3 Ustawy z dnta 29 stycznta 2004 r. Prawo
zamowten publicznych (tj. Dz. U. z Ż0l3r., poz. 907 ze zm.) w odniesieniu doponizszych
informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iz nie mogą być one udostępniane:

Uwaga: Wszystkie załączntki muSZą zostac wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku
i ściŚle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nim zmian
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŻszych dokumentów nie
dotyczy Wykonawcy wpisuje on ,,nie doĘczy"

Zalącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna część są:

a

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych
t- niepotrzebne skreślić
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