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Nr 1/2017                                                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Zamawiający: 

 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 

ul. Campi 15 

32-700 Bochnia 

 

Wykonawca: 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa / firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Dane Wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy _______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:  

ul.   _______________________________________________________________________  

kod ____-________ miejscowość   ____________________________________________  

Telefon: _________________________ Fax: _________________________________ 

NIP _________________________Regon ____________________________ 

e-mail___________@ _________________ 

 

2. Składając ofertę na: 

„Dostawa bonów  żywnościowych – 32 000 szt.  o nominale  17,00 zł dla pracowników 

Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. ” 

 

      zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę:  

 

      ……………………...zł 

 

słownie złotych: …………………………………………………………………………. 
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Wynagrodzenie nie podlega podatkowi VAT. 

 

Wynagrodzenie za dostarczenie jednego bonu żywnościowego o nominale 17 zł wynosi: 

 

………………………zł 

 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………. 

 

Wynagrodzenie nie podlega podatkowi VAT. 

 

Ilość punktów handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych 

      

 zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Bochni wynosi: ……………….. 

 

Ilość punktów handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych 

      

 zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Bochni powyżej 300 m2 

       

 wynosi: ……………….. 

 

       Ilość punktów gastronomicznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

       

       Miasta Bochni  wynosi:   ............................. 

 

3.   Termin / czas realizacji: do 15.01.2018 r. 

 

4.   Równocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę  

do niej zastrzeżeń, 

2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

3) jestem związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ (30 dni), 

4) zamówienie zamierzam wykonać przy udziale / bez udziału podwykonawców*  

     zakres powierzony do wykonania podwykonawcom (jeśli dotyczy) 

    

……………………………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………………………… 

      

     Podwykonawca nr 1 (Imię i nazwisko / Nazwa, adres: 

      

    …………………………………………………………………………………………….... 

 

     Podwykonawca nr 2 (Imię i nazwisko / Nazwa, adres: 

 

     ……………………………………………………………………………………………… 
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5.  Warunki płatności: zgodne z istotnymi postanowieniami umowy / inne* 

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy  

     w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7.  Oświadczam, że cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia. 

8.  Do oferty dołączam dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków  

     Zamówienia. 

9.  Ofertę składam na ........ kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach. 

 
 

…………………………… dnia  …………………… 
miejscowość 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
podpis osób / osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń 

woli w jego imieniu 


