Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017r w sprawie
realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień
publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy
Ulica
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faksu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

sprawa nr ZDW. RDW 1.12.361.PU.07.2019
Do: Województwo – Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2, 88-100 Toruń
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

FORMULARZ OFERTY
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa sadzonek drzew dla RDW Inowrocław”
2.1. Zakres zamówienia:
– dostawa sadzonek drzew Lipy drobnolistnej, obwód pnia na wysokości 100 cm –1214 cm – bryła – 65 szt.
2.2 Wymagania związane z wykonaniem:
- Zamawiający dokona odbioru sadzonek we własnym zakresie partiami po 20-25 szt.,
- Termin odbioru każdej partii zostanie każdorazowo uzgodniony telefonicznie przez
przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
- Zapłata za dostawę sadzonek nastąpi na podstawie faktycznie odebranej ilości
sadzonek na podstawie dokumentów WZ zgodnie z cenami podanymi w kosztorysie
ofertowym.
-Dopuszcza się zmiany ilości i rodzaju poszczególnych asortymentów w stosunku do
kosztorysu ofertowego pod warunkiem posiadania środków w ramach niniejszej
umowy.
3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08.02.2019 do godz. 15.00
/ osobiście, pisemnie, e-mailem/ na formularzu oferty na adres zamawiającego.

4. Nazwa Wykonawcy:
....................................... .........................................................................................................
NIP .............................................. REGON …………………………
Tel. ………………….
Fax ……………………………..
5. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Netto ......................................................
podatek VAT............................................
cena brutto.............................................
Słownie brutto........................................................................................................................
(Cenę oferty należy przenieść z kosztorysu ofertowego.)
6. Deklarujemy ponadto:
a) Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2019 do 12.04.2019r.
b). Warunki płatności 21 dni
c) ....................................
7.
8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia.

.............................................
podpis osoby uprawnionej

