Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………/2015
FORMULARZ OFERTOWY

Ja(my) niżej podpisany(-i)____________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz _________________________________________________________________

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę mebli biurowych” zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ , oświadczamy, iż oferuję(-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia:

1.

Dostawę i montaż:

a)

Regał biblioteczny – 17 sztuk,

b)

Regał biblioteczny – 5 sztuk,

c)

Obudowa słupa bez loga – 1 sztuka,

d)

Biurko 110 x 60 – 28 sztuk,

e)

Donica 60 x 44 x 44 – 8 sztuk,

f)

Kula zielona – 8 sztuk,

g)

Lada recepcyjna – 1 sztuka

Meble należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Ponadto meble mają zostać wykonane według następujących wymagań:

a)

Korpusy: płyta wiórowa laminowana gr. 18 mm dekor R 3255 MODRZEW SIBIU PFLEIDERER + obrzeże ABS – HD 298508 HRANIPEX;
płyta wiórowa laminowana gr. 36 mm dekor R 3255 MODRZEW SIBIU PFLEIDERER + obrzeże ABS – HD 298508 HRANIPEX – tylko
elementy wg projektu; płyta wiórowa laminowana gr. 18 mm dekor U 1115 SZARY PLATYNOWY PFLEIDERER + obrzeże PCV 74B
SZARY PLATYNOWY; ściana tylna płyta HDF gr. 3 mm dekor BIAŁY, skrzynki szuflad płyta laminowana gr. 10 mm dekor PLATYNA +
HDF BIAŁY;

b)

Blaty: płyta wiórowa laminowana gr. 36 mm dekor R 3255 MODRZEW SIBIU PFLEIDERER + obrzeże ABS – HD 298508 HRANIPEX –
tylko elementy wg projektu;

c)

Fronty: płyta wiórowa laminowana gr. 18 mm dekor R 3255 MODRZEW SIBIU PFLEIDERER + obrzeże ABS – HD 298508 HRANIPEX;

d)

Okucia: prowadnice szuflad TANDEM BLUMOTION BLUM 3 kpl.; zawiasy + spowalniacz; uchwyt GG43 – G0004 (kolor chrom);
przepusty kablowe; prowadnice ROLKOWE BLUM – szuflady klawiatur; oświetlenie LED – Lada recepcyjna – wg projektu.

Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia dostarczymy i wniesiemy 11 szt. szaf metalowych w kolorze szarym o następujących parametrach: typ szafa
aktowa 2-drzwiowa o wymiarach minimalnych: wysokość 196 cm, szerokość 90 cm, głębokość 36 cm, plus nadstawka o wysokości 80 cm , drzwi z klamką
obrotową i zamkiem, szafa powinna posiadać 4 półki regulowane, natomiast nadstawka 1 półkę regulowaną.

2.

za cenę:

Łączna cena BRUTTO

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:

1. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w SIWZ oraz projekcie umowy.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Dokumenty wymienione od strony _____ do strony _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom
postępowania.
7.

Oferta została złożona na ______ stronach kolejno ponumerowanych od nr_______ do nr _______.

8.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
____________________________________________________________________________________________.

9.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
imię, nazwisko: ………………………………………………tel.:……….……….… fax.:…………………. e-mail: ………………………………….

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297
k.k.)

____________________, dn. ____________

*niepotrzebne skreślić

____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

