
                           Załącznik nr 2 
           do Zaproszenia do złożenia oferty

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

(miejscowość, data)
..................................................................................
               (nazwa Wykonawcy, adres)

(nr tel................................. nr fax...................................... e-mail: ….............................................................. )

OFERTA 
Odpowiadając na zaproszenie z dnia 28.05.2020 r. do złożenia oferty na zadanie pn.: 

   "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi,
według ustalonych prawem wzorów w dniu dostawy, do Urzędu Miejskiego w Łomży"

 1.Oferuję(my) wykonanie  usługi/dostawy/roboty budowlanej*) tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi
numerami  rejestracyjnymi  zwyczajnych,  zwyczajnych  i  tymczasowych  zmniejszonych,
indywidualnych,  zabytkowych, tymczasowych  i  profesjonalnych  oraz  dostawą  do  siedziby
Zamawiającego następującego rodzaju:
A1 – Tablice rejestracyjne samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) zwyczajne, indywidualne, 
         zabytkowe i tymczasowe 

         8 000 szt. x ............... zł/szt. (netto) = ............................... zł (netto),

A2 – Tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne i tymczasowe zmniejszone

         100 szt. x ................. zł/szt. (netto) = ................................ zł (netto),

A3 – Tablice rejestracyjne samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) profesjonalne

         50 szt. x ................... zł/szt. (netto) = ................................ zł (netto),

A4 – Tablice rejestracyjne motocyklowe zwyczajne, indywidualne, zabytkowe i tymczasowe 

         200 szt. x ................. zł/szt. (netto) = ................................ zł (netto),

A5 – Tablice rejestracyjne motocyklowe profesjonalne

         10 szt. x .................. zł/szt. (netto) = ................................. zł (netto),

A6 – Tablice rejestracyjne motorowerowe zwyczajne i tymczasowe

         100 szt. x ................. zł/szt. (netto) = .................................zł (netto),

A7 – Tablice rejestracyjne motorowerowe profesjonalne

         10 szt. x ................... zł/szt. (netto) = ................................ zł (netto).

        Razem za kwotę w wysokości:

netto ............................................. zł,

(słownie: ..........................................................................................................................................), 

podatek VAT stawka .............%  kwota zł . .......................................................................................,

brutto: ............................................zł,

(słownie:...........................................................................................................................................). 

2.  Termin realizacji  15.06.2021 r. 
3.  Oświadczam(y), że spełniam(y) szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w
art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz pozostałe
warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4.  Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.**)

             …………………………………….  
                     (data i podpis Wykonawcy)

*)   niepotrzebne skreślić
**)  pozostawić w zależności od potrzeb
Załączniki:
1.  Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
2.  Aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych z warunkami technicznymi.
3. Załącznik nr 1 – wykaz dostaw.
4. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.


	Razem za kwotę w wysokości:

