Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
„Dostawa wyposażenia do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach”
w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
•

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa …....................................................................................................................................
Siedziba ….................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu …...................................................................................................................
NIP …..............................................................
REGON ….......................................................
www.................................................................
e-mail: …..........................................................
• Zobowiązanie Wykonawcy.
Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą tabelą oraz warunkami zaproszenia:

Lp.
1

1.

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość podatku
VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

2.

3.

4.

5.

6=4x5

7.

8=6x7

9=6+8

Obieraczka do ziemniaków z separatorem
obierzyn, wykonana ze stali nierdzewnej
parametry:
jednorazowy wsad 12 kg,
( napięcie) 400 V

1 szt.

2.

3.
4.

wydajność na godzinę (kg/h): 120
Zmywarko-wyparzarka, uniwersalna z
podstawą, dozownik płynu myjącego,
wykonana ze stali nierdzewnej, 230V
czas trwania cyklu 120 lub 180 sek,
sterowanie elektromechaniczne,
w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny
oraz pojemnik na sztućce
Naświetlacz do jaj (30szt.), naświetlacz
szufladowy ze stali nierdzewnej,
czas naświetlania 150 sek.
Terma elektryczna (bojler) 30 litrów,
230V

1 szt.

1 szt.
1 szt.

Ogółem cena ofertowa za dostawę wyżej wyszczególnionego wyposażenia wynosi:
Cena netto …..............................................
Podatek VAT …..........................................
Cena brutto …............................................
Słownie cena brutto …...............................................................................................................................

• Oświadczenia Wykonawcy.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia;
2) pozyskaliśmy wszelkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie zamówienia;
3) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert;
4)
postanowienia
zawarte
we
wzorze
umowy
zostały
przez
nas
zaakceptowane
i
zobowiązujemy
się
w
przypadku
przyznania
nam
zamówienia
do
zawarcia
umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5)
posiadamy
niezbędną
wiedzę
i
doświadczenie
oraz
dysponujemy
potencjałem
technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
6) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia;

7) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8) nie otwarto wobec firmy likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości;
9) w sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach
numer telefonu: 604-788-514 lub z księgowym szkoły numer telefonu: 600-190-234

…..............................................................
(podpis)

