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ZAŁĄCZNIK NR 1
					    			NR SPR. AZ/233/19/14


………………………………………………...
         pieczęć Wykonawcy
Łódź, dnia ……………………….

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI
90 – 119 ŁÓDŹ
UL. KILIŃSKIEGO 81

OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o przetargu  z dnia  07.10.2014 r. w przedmiocie wykonania zamówienia na: „Dostawę elementów umundurowania strażnika miejskiego” (nr spr. AZ/233/19/14), prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczącym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


1.	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
i określonymi w ogłoszeniu o przetargu warunkami:

1)	 za cenę całkowitą brutto …………………………… zł., słownie ………….………………......................... zł.,                w tym podatek VAT …….. %, tj. ………..………………… zł., słownie ………………… …………………………………………………………………….…………………...… zł.
Cena została obliczona zgodnie z poniższą tabelą:
LP.
PRZEDMIOT OFERTY
JEDNOSTKA 
MIARY
SZT./PARA
ILOŚĆ
CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1.





CENA CAŁKOWITA BRUTTO

     
        Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z opisem poszczególnych części przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o przetargu, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, opakowania, nadruku.

2)  Termin realizacji zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie później niż do dnia 30.11.2014 r.
3) Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia dostarczymy na własny koszt,  po uprzednim pisemnym  (również faks)  zamówieniu zamawiającego zawierającym tabelę rozmiarów.
4)  Okres gwarancji: …………………( min. 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do budynku zamawiającego)
5)	 Z terminem płatności 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia, 
w którym upłynął termin składania ofert.
3.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który stanowił załącznik do ogłoszenia o przetargu i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

AKTUALNE DANE WYKONAWCY:

Adres: ........................................................................................................................................

Tel: .............................................................. Fax: ......................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................

Regon: ............................................................. NIP ..............................................................................
Firma wpisana w dniu………………….. do ………………………………………………………….
prowadzonego przez……………………………………….. pod numerem…………………………...




                                                                                                   ……..……………………….....................
/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

