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FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację
tablic wycofanych z użytku, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
PLN, w tym stawka podatku VAT 45.

1. Cena (z VAT): $53:.

o/o

Cena oferty (z VAT) wskazana w pkt. 1 Formularza Ofertowego została obliczona w oparciu o poniższą kalkulację:

Przedmiot zamówienia

Lp.

A
1.

2.

3.

B
Tablice rejestracyjne sa
mochodowe jednorzędowe
oraz dwurzędowe________
Tablice rejestracyjne sa
mochodowe jednorzędowe
zmniejszone____________
Tablice rejestracyjne mo
tocyklowe i motorowero-

we

Liczba
Cena jed
szt.
nostkowa*)
zamówienia
(z VAT)
podstawo
/PLN/
wego
C

D

Wartość zamó
wienia podsta
wowego
(z VAT) bez
opcji /PLN/
(C x D)
E

30 000

Liczba
szt. w
ramach
opcji

F
5 000

200

4S,& 2>Oł6tOO

100

1 000

O -U3oOt OO

200

RAZEM:

Wartość
opcji
(z VAT)
/PLN/

Wartość za
mówienia (z
VAT) z opcją
/PLN/

(D x F)

(E + G)
H

G

16300,ob

3oąćp
16ĄOO

\216(?,Od WGO,00

dPV&iQo
MM2E><]
Cena oferty (z VAT)

RAZEM za zakres zamówienia podstawowego i prawa opcii

5&6ft,ęO

*) Określona przez Wykonawcę cena jednostkowa dla poszczególnych dostaw realizowanych w ramach pra
wa opcji musi być taka sama jak cena jednostkowa dla zamówienia podstawowego.

2. Oświadczam, że termin dostawy wtórników będzie wynosił (należy zaznaczyć odpowiednio):
Sm (jeden) dzień roboczy,
0 2 (dwa) dni robocze,
1 I 3 (trzy) dni robocze,
licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że czas odbioru wycofanych tablic do utylizacji będzie wynosił (należy za
znaczyć odpowiednio)’.
/Q'iO (dziesięć) dni kalendarzowych,
□ 20 (dwadzieścia) dni kalendarzowych,
O 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych,
/
/
^ Waldemar Derdowski
licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
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