73/2012
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych,
(Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).
Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi
oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 7/2012/2013 Prezesa
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30
listopada 2012 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000173703, NIP: 671-00-11-275, kapitał zakładowy w wysokości
7.683.000 PLN,
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
„DOSTAWA POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH W SŁOIKU FIRMY PUDLISZKI.”
Lp.

Nazwa

Przewidy
wana
ilość szt.

A

B

C

1.

Flaki wołowe w rosole
Gołąbki w sosie pomidorowym

1100

Klopsiki w sosie
pomidorowym
Fasolka po bretońsku z
kiełbasą

950

2.
3.
4.

RAZEM

Kalorycznoś
ć w 100 g.
[kcal]

D

Cena
jedn.
netto

Cena łączna
netto

VAT

Cena łączna
brutto

E

F

G

H

800

950
3 800

------------

-----------

Łączna cena netto .........................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł
Łączna cena brutto.............................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Oświadczam, że:
-

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
nie zalegam z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Termin płatności: do 30 dni
Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od podpisania umowy do dnia 2014-03-20

_____________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

