Załącznik nr 2. Wzór oferty cenowej

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OF E R T A C E N O W A
Nawiązując do ogłoszenia o na:

Obsługa cateringowa imprezy: „ VI spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 11.08.2014
roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru
Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 11.08.2014 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
JA* / MY* NIŻEJ PODPISANY* / PODPISANI*
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)**
NIP ............................................................
REGON .......................................................
telefon: ................................. faks. .................................. e-mail:.............................................
UWAGA; proszę podać czytelny; nr faxu i adres e-mail na który Wykonawca będzie otrzymywał od
Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem dlatego też należy upewnić się,
że podany nr faxu i adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.
/ SKŁADAMY* OFERTĘ na: Obsługę cateringową imprezy: „ VI spotkanie
informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 11.08.2014 roku związanego ze sporządzeniem
planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu
11.08.2014 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego4 r.

1.

SKŁADAM*

2.

OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia przypadającą na jedną osobę za
cenę
ryczałtową
netto
............................. zł (słownie złotych:
.............................................................................. )
plus podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie ............................... zł
(słownie złotych .............................................................................................................)
Wartość
brutto
..............................................
zł
(słownie
złotych:
...........................................................................................................................................).
Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia oraz koszt wszystkich nakładów
towarzyszących

3.

ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia w terminie
roku.

11.08.2014

4.

Składniki ceny

Lp Przykładowe menu
.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
….
….
….
....
….

1.

Stawka
łączna
netto na 1
osobę (zł)

…………
(zł/1osobę)

Podatek
( VAT)

……….
(zł/1osobę)

Stawka
łączna
brutto (z VAT) na
1 osobę (zł)

………………
(zł/1osobę)

OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że sposób reprezentacji spółki*/ konsorcjum* dla potrzeb
realizacji niniejszego zamówienia jest następujący***:
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

...................................., dnia ................................ 2014 r.

................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*
**
***

niepotrzebne skreślić,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum,
wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja.

