KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Dział Koordynacji Programów Europejskich
20-950 Lublin; Al. Racławickie 14
REGON 000514064, NIP 712-016-10-05

Załącznik Nr 2
..............................................
(pieczątka Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....…………………….
…………………………………………......…………………………………………......……….………….,
Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...….
………………………………………………......……………………………………….......……….……….,
Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....…..
…………………………………………………….…………………………………………….………….….,
Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ....................................................................,

Dane Zamawiającego:
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę korekty,
składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika akademickiego w języku angielskim
w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL oferujemy realizację
wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach
w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ................................................................................zł,
(słownie:..........................................................................................................................................zł)
stawka podatku VAT ...........................................%,
kwota podatku VAT ……….......……...................zł,
(słownie:..........................................................................................................................................zł)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:...............................................................................zł,
(słownie:..........................................................................................................................................zł).
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
4. Wyrażamy zgodę na 21 dniowy termin płatności od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem
zamówienia i uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.
7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a na
potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty.
8. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
10. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w SIWZ.

...............................................
(miejscowość i data)

.............................................................
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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