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         Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

tel./faks: ................................................................................., 

e-mail:  ................................................................................., 

REGON: ................................................................................., 

Urząd Skarbowy / NIP: ................................................................................. / .................................................................., 

Bank/Nr rachunku: ............................................................................................................................................................., 

 

Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej      

w Warszawie  

ul. A. Felińskiego 2B 

01-513 Warszawa 

 

 

OFERTA 

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe  na: 

„Zakup oraz dostawę pojemników do selektywnej segregacji odpadów dla Izby Administracji 

Skarbowej wraz z podległymi jednostkami.”  

 

I. Oferujemy dostawę pojemników za łączną cenę brutto w kwocie:…………………. zł  

 (słownie …………………………………………………………………..………………………) 

 

a) Pojemniki (pkt. I i II Opisu przedmiotu zamówienia) 

Pojemniki cena brutto  (pkt. I i II) 

12 l 28l 45l 50l 

1 szt. 15 szt. 1 szt. 17 szt. 1 szt. 82 szt. 1 szt. 18 szt.         

 

Co stanowi wartość ogółem: …………………… zł brutto 

 

b) Zestawy (pkt. III Opisu przedmiotu zamówienia) 

 

Zestawy cena brutto  (pkt. III) 

12 l 28l 45l 

1 szt.       

zestawu 

15 szt.  

zestawów 

1 szt.    

zestawu 

153 szt. 

zestawów 

1 szt.      

zestawu 

120 szt. 

zestawów 
 

          

 

Co stanowi wartość ogółem--: …………………… zł brutto 
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1. W cenie zawarto wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
 

2. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji. 

 

3. Oświadczamy, że: 

3.1 Zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym, w tym z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i nie 

wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty wykonamy zamówienie 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3.2 Posiadamy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

3.3 W przypadku wyboru naszej oferty będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminie do     

       27.11.2017 r. 

3.4 Zapoznaliśmy się z zawartym w Zapytaniu Ofertowym projektem umowy i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam 

zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Osobą/osobami wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym i odpowiedzialną za realizację przedmiotu 

zamówienia będzie: p. …………………………………; tel. 

kontaktowy/faks: ………………………………………… 

adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…………… 
 

 

 

*)   niewłaściwe/jeżeli nie dotyczy skreślić. 

 

 

 
 

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

(miejscowość, data)  
          Podpisano (imię, nazwisko i podpis)                      

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach 
                                                                                                                                          uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy           

                                                                                                                                           lub we właściwym pełnomocnictwie. 

 

 

 

 


