Załącznik nr 1

………………………, dn. …………

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………………………………………………
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj. projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego
Gmina Czarna Białostocka na 2020 rok pn.: „Sterylizacja i kastracja właścicielskich zwierząt
domowych” za:

L.p.

Rodzaj usług

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

A

B
Znakowanie
mikroczipem
(czipowanie)
wysterylizowanych/wy
kastrowanych w
ramach niniejszej akcji
psów właścicielskich z
terenu Gminy Czarna
Białostocka

C

D

1

2

Kastracja i sterylizacja
kotów właścicielskich

3

Kastracja i sterylizacja
psów właścicielskich

Wartość brutto

E

(C x D)

do 100 szt.

do 50 szt.
kotów
do 100 szt.
kotek
do 50 szt.
psów
do 50 szt.
suk
Razem:

1. W celu dokonania oceny ofert pod uwagę będzie brana cena brutto oferty tj. suma wszystkich
wierszy (1+2+3) w kolumnie Razem.
2. Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego terminu realizacji zamówienia.
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3. Termin realizacji zamówienia – do 18.12.2020 r.
4. Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności, tj. 14 dni, od dnia
doręczenia faktury/rachunku za prawidłowo wykonany zakres usług.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: (numerowany wykaz
załączników wraz z tytułami):

1) aktualny wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt,
2) aktualne zaświadczenie z Izby Lekarsko - Weterynaryjnej o posiadaniu prawa do
wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
................................................................
................................................................

Data
……..……………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
……………………………….
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