Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
dot. przetargu publicznego na sprzedaż zbędnych oraz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego będącego własnością
Zakładu Karnego w Kamińsku, tj. agregatu prądotwórczego oraz ładowacza chwytakowego

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące oferenta:
Imię: .......................................................................................................................................................
Nazwisko: ................................................................................................................................................
Nazwa: .......................................................................................................................................................
ul: ...............................................................................................................................................................
Kod i miejscowość: ……………………………………………………………………………………...
Województwo:...........................................................................................................................................
Nr telefonu: ........................................................... Nr faksu: .................................................................
Nr NIP: ................................................................ REGON: ...................................................................
e-mail: …………………………………………………………………………………………………...

UWAGA:
1) Dla ważności oferty wykonawca bezwzględnie musi podać wyżej wymienione dane.
2) W części zamówienia, w której Wykonawca nie bierze udziału, należy przekreślić tabelę oraz wpisać – NIE
DOTYCZY.

ZADANIE NR 1

Przedmiot sprzedaży

Nr inwentarzowy

Ilość

Oferowana cena

1

2

3

4

Agregat
prądotwórczy WOLA

343-02-216

1

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY Z KOLUMNY NR 4: ..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
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ZADANIE NR 2

Przedmiot sprzedaży

Nr inwentarzowy

Ilość

Oferowana cena

1

2

3

4

Ładowacz chwytakowy
zawieszany Agromet Warfama

599.02.049

1

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY Z KOLUMNY NR 4: ..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Jednocześnie oświadczam (y), że:
1) Zapoznałem (liśmy) się z warunkami określonymi w OGŁOSZENIU, w pełni je akceptuję
(jemy).
2) Wzór umowy został przeze/przez mnie/nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez sprzedającego.
3) Termin płatności - 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Płatności można dokonać
gotówkowo w kasie Zakładu karnego w Kamińsku, bądź na rachunek bankowy sprzedającego
NBP O/O Olsztyn o nr 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000, podając w tytule przelewu imię
i nazwisko/nazwę oferenta oraz numer i nazwę zadania.
4) Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od numeru ...................... do numeru ..................... .
5) Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczamy:
.................................................................................... tel. ......................................................

................................dnia ......................

.................................................................
(pieczęć i podpis(y) osoby (osób) upoważnionej

(miejscowość)

(ych) do składania oświadczeń )

.................………………..
(pieczątka zakładu)
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