Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na:
“ Dostawa spektrometru do pomiarów widm w zakresie IR dla Instytutu Chemii Organicznej
PAN w Warszawie, znak sprawy ZP-2401-2/17”
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
………………..……………………………………………………………………………………………………………….……….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….…
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…
………………………………………………….......…………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………………………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks…………………………………………………..………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………….………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………….…………………..
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa spektrometru do pomiarów widm w zakresie IR wraz z wyposażeniem dla Instytutu
Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie
Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji
urządzenia, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
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D. OŚWIADCZENIA:
1)
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie…………………………tygodni od daty
podpisania umowy;
2)
udzielamy gwarancji na okres……….....…….. miesięcy od daty instalacji i zobowiązujemy
się do udzielenia Zamawiającemu wsparcia technicznego i świadczenia serwisu
gwarancyjnego. Określamy czas reakcji serwisu na 2 dni robocze od momentu
zgłoszenia awarii.
3)
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4)

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);

6)

oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1)
2)

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest ...................................................................................................................
E-mail: ……...………….…………………..……....….tel./fax: ................................................………..;

F. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome,
należy podać również dane proponowanych podwykonawców)
1) ..........................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................... 4)
..........................................................................................................................................
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G. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) opis przedmiotu zamówienia, wraz z symbolami, numerami katalogowymi oraz nazwami
producentów
2) ..........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................
4)

..........................................................................................................................................

Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące
oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne
pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
..........................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................
1)

4)

..........................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
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