Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
z dnia 8 września 2021 r.




LUB-AD.2721.77.2021

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin



FORMULARZ OFERTOWY



W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 8 września 2021 r. oferujemy realizację zamówienia na organizację konferencji naukowej online pt. „Zakup usługi w zakresie przewozu i transportu drogowego oraz zakup usługi wynajmu busów na potrzeby organizacji mobilnych punktów spisowych w wybranych gminach województwa lubelskiego”, w cenie:

Część 1 (dotyczy realizacji usługi w powiatach: chełmski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, opolski, świdnicki):


Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa netto
Szacunkowa ilość
Wartość netto
Wartość podarku VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
1

Dzień za pracę kierowcy
 

10 dni roboczych
 
 
 

Godzina postoju

50 godzin




Przejechany kilometr

1500 km




Oklejenie samochodu i demontaż naklejek

Komplet



Usługa transportu, przewozu i wynajmu samochodu zgodnie z treścią OPZ (pkt III) – suma:
 

 
 

Wartość ogółem:
Cena netto: ……………………………………………. PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT: ………………………………………….PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Cena brutto: ……………………………………………PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi z zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.
	Oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna zgodnie z terminem określonym w treści zapytania ofertowego.

Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia.

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: ............................................................

Nr telefonu: .................................................... faks: …………………………………………...

Email: ……........................................................................

Wykonawca lub pełnomocnik wykonawcy: ................................................................................



(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)




Część 2 (dotyczy realizacji usługi w powiatach: bialski, lubelski, łukowski, parczewski, puławski, rycki):

Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa netto
Szacunkowa ilość
Wartość netto
Wartość podarku VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
2

Dzień za pracę kierowcy
 

10 dni roboczych
 
 
 

Godzina postoju

50 godzin




Przejechany kilometr

1500 km




Oklejenie samochodu i demontaż naklejek

Komplet



Usługa transportu, przewozu i wynajmu samochodu zgodnie z treścią OPZ (pkt III) – suma:
 

 
 


Wartość ogółem:
Cena netto: ……………………………………………. PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT: ………………………………………….PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Cena brutto: ……………………………………………PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi z zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.
	Oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna zgodnie z terminem określonym w treści zapytania ofertowego.

Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia.

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: ............................................................

Nr telefonu: .................................................... faks: …………………………………………...

Email: ……........................................................................

Wykonawca lub pełnomocnik wykonawcy: ................................................................................



