……………………………………………………….
(PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY)

OFERTA
NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA
DLA STRAŻNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU
W 2017 ROKU

Załączniki do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 1.
2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2.
3. Informacja (oświadczenie) o składzie tkaniny poszczególnych elementów umundurowania.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów.
6. Pojedyncze wzory oferowanych elementów umundurowania.
Oferta została złożona na ………. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……. do nr
…….

Podpis i pieczęć:

………………………………………………………………..
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Miejscowość i data………………………………………………………..

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dot.: dostawy elementów umundurowania
dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2017 roku.

WYKONAWCA
…………………………………………………………...
(PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY)

Nr telefonu ........................................................

Nr faksu .......................................................................

REGON .......................................................

NIP ........................................................................

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ..........................................
w Oddziale ............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prowadzący

działalność

gospodarczą

zgłoszoną

do

ewidencji

działalności

gospodarczej

w

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................pod nr...............................................................................................
................................................................................................................
Reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………

1.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w określonym terminie tj. do ……………………………… 2017 roku
(wpisuje Wykonawca).

2.

Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

3.

Termin płatności – w formie przelewu z terminem płatności ………………….(wpisuje Wykonawca) dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.

Oświadczamy, że na zaoferowane elementy umundurowania udzielamy……………….(wpisuje Wykonawca)
miesięcy gwarancji.

5.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty lub jej części, wszelkie koszty związane z realizacją
dostawy ponoszone są przez naszą firmę (dot. to również ewentualnych reklamacji przesyłanych przez
Zamawiającego).

6.

Oświadczamy, że w przypadku zgłaszania reklamacji dostarczonych elementów umundurowania
uwzględnimy je w okresie…………………………….(wpisuje Wykonawca) dni od ich dostawy.

7.

Oświadczamy, że osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Naszej firmy w zakresie realizacji wykonania
dostawy jest:
(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nr telefonu ……………………………………………….E – mail ……………………………………………..............................................

8.

Oświadczamy, że usługi przewozowe (kurierskie) na rzecz Naszej firmy świadczy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa firmy)
Nr telefonu ……………………………………………………………………………….
Nr kontrahenta ………………………………………………………………………..

(Pkt 8 wypełnić w przypadku gdy Wykonawca posiada umowę na świadczenie usług przewozowych kurierskich). Ww. informacja niezbędna jest w przypadku odsyłania wzorów umundurowania oraz
ewentualnych zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego reklamacji.

Podpis i pieczęć:

………………………………………………………………..
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

……………………………………………………………………………..
(miejscowość i data)

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
UWAGA: Wykonawca składa oferty na wybrane przez siebie zadania.
Na zadania na które Wykonawca nie składa oferty proszę o przekreślenie.

Dostawa elementów umundurowania
dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2017 roku.

ZAMAWIAJĄCY

GMINA – MIASTO PŁOCK – STRAŻ MIEJSKA W PŁOCKU
09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10

WYKONAWCA

…………………………………………………………………………
NAZWA ELEMENTU UMUNDUROWANIA

J.M.

(PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY)
ILOŚĆ
ZAOFEROWANA CENA
RAZEM WARTOŚĆ
JEDNOSTKOWA
BRUTTO
(BRUTTO)

ZADANIE I

Czapka letnia

Szt.

25

ZADANIE II

Czapka zimowa

Szt.

33

ZADANIE III

Kurtka moro

Szt.

7

Spodnie moro

Szt.

58
Razem wartość brutto

ZADANIE IV

Spodnie BDU

Szt.

138

ZADANIE V

Koszulo - bluza krótki rękaw

Szt.

120

Koszulo - bluza długi rękaw

Szt.

60

Razem wartość brutto
NAZWA ELEMENTU UMUNDUROWANIA

J.M.

ILOŚĆ

ZAOFEROWANA CENA
JEDNOSTKOWA
(BRUTTO)

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO

ZADANIE VI

Koszulka do moro typu „T-shirt”

Szt.

120

ZADANIE VII

Koszulka typu „polo”

Szt.

12

ZADANIE VIII

Ocieplacz typu polar

Szt.

23

ZADANIE IX

Golf

Szt.

33

ZADANIE X

Półbuty męskie

Par

45

Półbuty damskie

Par

15
Razem wartość brutto

ZADANIE XI

Obuwie taktyczne

Par

17

ZADANIE XII

Rękawiczki skórzane

Par

18

ZADANIE XIII

Skarpety letnie

Par

648

Skarpety zimowe

Par

243
Razem wartość brutto

Podpis i pieczęć:

……………………………………………
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

