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Formularz ofertowy 
na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW TYTONIOWYCH 

1. Dane Wykonawcy 
Nazwa   ……………………….. 
Adres   ……………………….. 
NIP   ……………………….. 
REGON  ……………………….. 
tel.   ……………………….. 
e-mail:  ……………………….. 

 
Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do przeprowadzenia aukcji elektronicznej: 

 
Imię i nazwisko:   ……………………………………………………….. 
Numer telefonu:   ……………………………………………………….. 
Adres e-mail:   ……………………………………………………….. 

 
2. Dane Zamawiającego 

 MegaSerwis sp. z o.o.  
 Adres:   ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia  
 NIP:   615-204-28-75 
 REGON:  022055432 
 tel.   (075) 64 80 421  
 e-mail:          sekretariat@mega-serwis.com.pl 

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do 

Formularza ofertowego , za kwotę: 

Wartość netto: ………………………………………….…………………………………zł    

 (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 W wyszczególnieniu:  

 Załącznik nr 3.1 do Formularza Ofertowego  
 

Do zaoferowanych powyżej cen zostanie doliczony podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
5. Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

dostarczeniem Przedmiotu Zamówienia do MegaSerwis sp. z o.o. 

6. Oświadczamy, że: 

a) oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

b) oferowany przez nas termin dostawy zamówień jednostkowych jest nie dłuższy niż 48 godziny i wynosi ……… 

godzin od złożenia Zamówienia, 

c) oferta  jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert; 

d) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych we 

wzorze Istotnych Postanowień Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

f) jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem 

NIP:…………………………….., 
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g) zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „Rozporządzenie"), znajdującym się na stronie internetowej: https://mega-

serwis.com.pl/procedury-regulaminy oraz pkt. 29 SIWZ. 

h) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania dla Partnerów Biznesowych 

Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej 

zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień wyżej wymienionych dokumentów 

i) oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub 

osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów. 

 

 

 

7. Załącznikami do niniejszego formularza są: 
 

1. Oświadczenie – (załącznik nr 1 do SIWZ) 
2. Załącznik nr 3.1. do Formularz Ofertowego – stanowiący integralną część oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ………………………………………….. 
(podpis i pieczęć uprawnionego 

lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 
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