Załącznik Nr 1 – Zapytanie ofertowe

…………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie
ul. J. Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa (firma): ………………………………………………………………………...…..………………………
Siedziba: ……………………………………………………………………..…………………………………….
Numer telefonu:…………....................................................................................................………....……………
e-mail: ………………...........................…………………………………………………….….…..............………
Numer NIP: ……………………………………… Numer REGON: …………………………….…….………
Pełnomocnik Wykonawcy: ……………………………………………………….………………………….…..
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę prasy dla prokuratur okręgu
tarnowskiego na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” oferujemy:
Lp

Tytuł

Ilość

Ilość
wydań
w roku

Cena netto
za 1
egzemplarz

Stawka
VAT w %

Cena brutto
za 1
egzemplarz

Wartość
netto/ zł

Wartość
brutto/ zł

X

1
Temi – Galicyjski
Tygodnik Informacyjny

2

3

4

5

6

7

8

2

Gazeta Wyborcza

1

3

Gazeta Krakowska

5

4

Dziennik Gazeta
Prawna

2

5

Newsweek Polska

1
x

x

x

1

Razem:

1

10

Łącznie oferowana kwota wynosi:
brutto ................................ ……………zł
(słownie:………………………………………….........................................................................złotych),
w tym podatek VAT ………………………% ......................................... zł.
Oświadczam, że:
1) jestem upoważniony/a* do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentuję,
2) oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz
z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki
w nim zawarte,
3) oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty przedmiotowego
zamówienia,
4) oświadczam/y, że złożona przez mnie/przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego,
5) oferuję/emy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
6) zamówienie wykonamy w terminie od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku,
1

7) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamówień publicznych, tym samym spełniam warunki ubiegania się o zamówienie
zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.),
8) akceptuję poniższe warunki:
a) rozliczenie za dostarczone Tytuły prasowe będzie następować w cyklu kwartalnym,
b) zapłata należności za dostawę prasy nastąpi przelewem na konto Dostawcy,
w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcę,
c) płatnikiem dla wszystkich Jednostek jest Prokuratura Okręgowa w Tarnowie,
ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, Nip: 873-12-10-986.

…………….……………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)

2

