Załącznik nr 3 do SIWZ
.....................................
/ pieczęć wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY
/wzór/

My/Ja* niżej podpisani ............................................................................................................
/imię i nazwisko/

reprezentując ..............................................................................................................................
/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

na

usługę

wykonania

laboratoryjnych

badań

antydopingowych

w latach 2018 – 2020 prowadzonego przez Polski Klub Wyścigów Konnych, po zapoznaniu
się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia
w podanych poniżej cenach oraz terminie.

I.

Usługa wykonania laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018 – 2020
1. Cena

Lp

1

Przedmiot
. zamówienia

jm

Ilość
razem

Badanie
laboratoryjne
próbki

szt.

560*

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

%

RAZEM

UWAGA!
*Ilość gwarantowana – 480 szt.;
*Ilość opcjonalna – 80 szt.
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VAT
wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

Wartość słownie:
brutto: …………………………………………………………………………………………………
netto: …..………………………………………………………………………………………………
VAT: ……………………..……………………………………………………………………………
W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT wykonawca jest zobowiązany
wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek. Przy wyliczeniu kwoty oferty
stosować należy zasady zaokrąglania do groszy każdej pozycji, będącej przedmiotem
oferty.

II.

Termin realizacji

1. Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: do dnia 31 grudnia
2020 r.

PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wzór
umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności
przed zawarciem umowy.
5. Oświadczamy, że:
5.1. oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*;
5.2.

oferta

zawiera

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie
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zawarte są w następujących dokumentach*: …………………………………………………..
..……………………………………………………..
6. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* małym, średnim przedsiębiorstwem.
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście, samodzielnie – bez
udziału podwykonawców.
* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

Ofertę podpisali:
…………………………………………………
/imię i nazwisko/
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