Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 14 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
z siedzibą w Zabrzu
ul. 3 maja 93, 41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi: Aleksandra Margas Tel 32 273-50-53, fax. 32 271-48-59

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zamieszczenie w prasie regionalnej 6 publikacji w formie ogłoszenia prasowego dotyczącego
realizacji projektu „Kopalnia Wiedzy”

III. Tryb postępowania: Zamówienie o wartości netto poniżej 14 000 €.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:


za 1 moduł:

Projekt pn. „Kopalnia Wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cenę netto: ..................................... zł.
słownie netto: ......................................................................................................... zł.
cenę brutto: ................................... zł.
słownie brutto: ........................................................................................................ zł.
podatek VAT: .................................. zł.
słownie podatek VAT: ............................................................................................. zł.


za całośd usługi:
cenę netto: ..................................... zł.
słownie netto: ......................................................................................................... zł.
cenę brutto: ................................... zł.
słownie brutto: ........................................................................................................ zł.
podatek VAT: .................................. zł.
słownie podatek VAT: ............................................................................................. zł.

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: ...........................,
b) warunki płatności: ................................................,
3. Oświadczam, że:


zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeo.



w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę niniejszą składam na ...... kolejno ponumerowanych stronach.
5. Ofertę należy:
a) złożyd w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty do dnia
30.01.2012 do godz. 10:00

Projekt pn. „Kopalnia Wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

b) opakowad w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta
cenowa dot. zamieszczenia w prasie regionalnej 6 publikacji w formie ogłoszenia
prasowego dotyczącego realizacji projektu „Kopalnia Wiedzy” znak 11 /2012”,
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną częśd oferty są:
a) ...................................................................................................
b) ...................................................................................................
c) ...................................................................................................

*) niepotrzebne skreślid

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

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

.............................................................
podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

Projekt pn. „Kopalnia Wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

