Wzór Załącznika nr 3 do SIWZ

. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .
......................
(pieczątka firmowa)

OFERTA

I. DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa

Przedstawiciel Wykonawcy
(wpisać w przypadku pełnomocnictwa)

Adres (siedziba)
(kod, miejscowość, ulica, województwo)

Adres do korespondencji
(wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby)

Telefon (z numerem kierunkowym)
Fax (z numerem kierunkowym)
Adres e-mail
Szare pola wypełnia Wykonawca

II. PRZEDMIOT OFERTY:
dotyczy: nr sprawy URE-BO/260/02/10
świadczenia usług polegających na organizowaniu lotniczych przewozów pasażerskich zagranicznych dla
pracowników URE na zlecenie poprzez wykonywanie usług lotniczych przewozów pasażerskich
zagranicznych lub pośrednictwa w nabywaniu usług pasażerskich przewozów lotniczych zagranicznych,
obejmujących rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY
Zgodnie z wypełnionymi przez nas formularzami kalkulacyjnymi dołączonymi do
niniejszej oferty (załącznik nr 1 i 2 do druku oferty) proponujemy realizację przedmiotu
zamówienia na poniżej podanych warunkach finansowych:
Cena oferty brutto w złotych polskich*
złotych
Słownie:
złotych

* cena wyrażona do 2 miejsc po przecinku
Szare pola wypełnia Wykonawca

IV. WYKONAWCA OŚWIADCZA, POTWIERDZA I AKCEPTUJE:
1.

Warunki płatności określone w SIWZ.

2.

Sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

3.

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości i wyrażam zgodę na warunki oraz ustalenia, które będą
wprowadzone do Umowy.

4.

Oświadczam, że akceptuję i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

5.

Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych uwag oraz
uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

6.

Jestem związany ofertą przez okres 30 dni.

V. INFORMACJE

STANOWIĄCE

TAJEMNICĘ

PRZEDSIĘBIORSTWA

W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.,
co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione,
muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako
odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

--------------------------------------------(podpis wykonawcy)
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