Zapytanie ofertowe nr SK.2601.2.2022 – wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w 2023 roku

Załącznik nr 1

OFERTA
Wykonawca składający ofertę:
Pełna nazwa / firma:

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................
........................................................................................................................
(w zależności od podmiotu)

NIP lub PESEL

....................................................

KRS lub CEiDG

....................................................

Telefon / e-mail

........................................................................................................................

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:
Powiat Raciborski, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2023.
1.

za cenę brutto: ................................................... zł
(cena brutto słownie: ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................)
w tym:
cena netto wynosi: .............................................. zł
(cena netto słownie: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................)
podatek VAT wynosi: ......................................... zł
(podatek VAT słownie: ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................)
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2. Zaoferowana w punkcie 1 cena została obliczona w następujący sposób:
Wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

(rodzaje tablic)

(w sztukach)

Cena
jednostkowa
brutto
(za 1 szt.)

1

2

3

1.

Samochodowe zwyczajne
(jedno i dwurzędowe)

2.

Samochodowe indywidualne
(jedno i dwurzędowe)

20

3.

Samochodowe zabytkowe
(jedno i dwurzędowe)

20

4.

Samochodowe profesjonalne
(jedno i dwurzędowe)

10

5.

Samochodowe zmniejszone

40

6.

Samochodowe dla poj. elektrycznych
(jedno i dwurzędowe)

80

7.

Samochodowe tymczasowe
(jedno i dwurzędowe)

40

8.

Motocyklowe zwyczajne

600

9.

Motocyklowe indywidualne

20

10.

Motocyklowe zabytkowe

40

11.

Motocyklowe profesjonalne

10

12.

Motocyklowe dla pojazdów elektrycznych

10

13.

Motocyklowe tymczasowe

30

14.

Motorowerowe zwyczajne

400

15.

Motorowerowe zabytkowe

40

16.

Motorowerowe profesjonalne

10

17.

Motorowerowe dla pojazdów elektrycznych

200

18.

Motorowerowe tymczasowe

20

4

Wartość
brutto
(3x4)
5

6 200

Wartość brutto razem = łączna cena brutto
(suma wartości z wierszy od 1 do 18)
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3. Oświadczamy, że:
-

-

zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego wraz z załącznikami
i akceptujemy jej wszystkie zawarte tam warunki,
zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy załączonego do zapytania ofertowego
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,
posiadamy wiedzę, umiejętności a także zaplecze techniczne i kadrowe, niezbędne do prawidłowego
wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej *:
Imię i nazwisko, stanowisko, funkcja ..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
Telefon / fax / e-mail
......................................................................................................................
Zakres *:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

4. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione *:
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Do oferty załączamy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Inne informacje wykonawcy *:
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

6. Oferta zawiera …………. ponumerowanych stron.

…………………………………………………………..…
(Data, imiona i nazwiska oraz podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

_______________________________________________
* wypełnić, jeżeli dotyczy
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