Nr sprawy: BWP.271.1.1.2020
Załącznik nr 2
do Ogłoszenia o przetargu
................................, dnia .................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.........................................................................…
(Pełna nazwa i adres Wykonawc(ów)y wraz z regonem i numerem NIP)

Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
Nawiązując do Ogłoszenia o przetargu Urzędu Miasta na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
Gminy Knurów na 2020 rok, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Ogłoszeniu
o przetargu BWP.271.1.1.2020 z dnia 19.02.2020 r. w cenie:

Lp.

Nazwa produktu

Cena jednostkowa brutto ilość sztuk Łączna cena brutto
wraz z kosztem

wraz ze

oznakowania

znakowaniem
i dostawą

1.

Długopis ARCHEE w pudełku

100 szt

2.

Notes A6 z okładką ze skóry

30 szt.

3.

Teczka konferencyjna HOOK A5

30 szt.

4.

Aluminiowy zegar, JUPITER,
srebrny

50 szt.

5.

Parasol automatyczny Mauro
Conti

30 szt.

6.

Brelok metalowy Visibile

200 szt.

7.

Prostokątna podkładka pod mysz
Q-Mat®

150 szt.

9.

Składana torba na zakupy

100 szt.

9.

Koszulka 185g Stedman Comfort
Kolor Męska

200 szt.

10.

Szalik

50 szt.

11.

Torba prezentowa duża

500 szt.

12.

Torba prezentowa mała

200 szt.

Termin realizacji
w dniach

13.

100 szt.
Czapka baseballowa z lamówką

14.

Składany bidon Extra Flat 480 ml

100 szt.

15.

Opaska zwijana

200 szt.

16.

Puzzle

100 szt.

17.

Maskotka odblaskowa

100 szt.

razem za całość zamówienia ....................................................... zł netto
+ .....% VAT.............................................. zł
brutto ...................................................... zł
(słownie: brutto ........................................................................................................................)

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wg art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania i warunkami umowy i że przyjmuję je bez
zastrzeżeń.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przedłożone w ofercie:
1. Wypełniony Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru
Inne dokumenty i informacje nie wymienione wyżej załączone do oferty:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

.......................................…

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

(data)

(podpis, pieczątka imienna wykonawcy(pełnomocnika)

*W przypadku złożenia oferty przez kilku wykonawców do oferty należy załączyć oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oddzielnie od każdego z wykonawców składających tę ofertę
oraz adres kontaktowy ustanowionego pełnomocnika.

