
Załącznik nr 3a

Miejscowość...... dnia.. ,.2016r.

(pieczęć wykonawcy składającego ofeńę)

DRK.271.1.2016.

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunatski nal:
Wyprodukowanie i sukcesywne - stosownie do złożonego każdorazowo zapotrzebowania -
dostarczan ie do s iedziby Zamawiającego ta bl ic rejestracyj nych.

(nazwa zamówienia)

1- Nazwa (firma)oraz adres Wykonawcy:

REGON:

KRS/cElDG

adres e-mail: ........,........

lmię i nazwisko oraz nr telefonu osoby wyznaczonej do bezpośrednich kontaktow roboczych
w czasie obowiązywania umowy:

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą :

lmię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą :

PESEL osoby prowadzącej działalnośc gospodarczą:... ...

Adres zamieszkania osoby prowadzącej działalnośc gospodarczą :... ..

Oświadczam, ze:
- jestem podatnikiem VAT / firma jest podatnikiem VAT
a nie jestem podatnikiem VAT

Oferuję

netto:

za r ealizację całoś ci p rzed m i otu zamowieni a za,

NlP:

3.

PLN
słownie netto

plus ....... % podatku VAT =

Procedura jest własnością Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski.
Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym lub kopiowanie bez zezwolenia .Prezydenta Miasta jest zabronione

słownie VAT:
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Procedura P-15

brutto: PLN
słownie brutto :

Zobowiązuję się2:

wykonac zamowienie w terminie do dnia 01 stycznia 2017 r. do 3'l grudnia 2017 r.
udzielic na przedmiot zamówienia 3 - Ietniej rękojmi,

1)

2)
3)

6.

7.

5. Akceptuję projekt umowy' i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej ofeńy jako
najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach
okreś lonyc h przez za mawiająceg o,

OŚwiadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamowienia i wszystkimi wymaganiami
zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia stawianymi przez zamawiającego i nie
wnoszę do nich zadnych zastrzeżeń,

Załącznkami do niniejszego formularza ofeńy stanowiącymi integralną częśc oferty są:

1) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznlkiem,
2) podpisany i zaparafowany na kazdej stronie projekt umowy zgodny ze wzorem, wraz

z załącznlkiem do umowy,
3) potwierdzona za zgodnośc z oryginałem kserokopia Zaświadczenia o wpisie do rejestru

przedsiębiorcow produkujących tablice rejestracyjne wydane przezMarszałka Województwa
właŚciwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (zgodnie z art, 75a,75aa,75ab ,75ac
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r,, poz. 1137 z
póżn. zm,),

4) Certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów słuzących do ich produkcji
zgodnie z warunkami technicznymi, określonymi w załączn|ku Nr B do rozporządzenia
Ministra lnfrastruktury z dnia 22lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow
(tekst jednolity : Dz. U, z2016 r., poz,103B);

5) dokumenty potwierdzające nalezyte wykonanie min, 2 podobnych zamówień w okresie
ostatnich 3 lat,

(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

2 
Wypełnia komórka wnioskująca - należy wymienic wszystkie istotne wymagania zamawiającego w tym w szczególności
określone kryteriami oceny ofeń.

do zaproszenia do składania ofeń.
Procedura jest własnością Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski,

Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym lub kopiowanie bez zezwolenia Prezydenta Miasta jest zabronione.

'Jeżeli
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Załącznik nr 1do formularza oferty

(pieczęć wykonawcy składającego ofertę)

DRK.271,.1,.201,6

L.P. Opis przedmiotu zamówienia Przewidywana
ilość w szt.

Wartość brutto ceny
jednostkowej
(za 1 szt.)

wartość brutto

1. Tablice zwyczajne:

ał Samochodowe jednorzędowe 9l9.0S szt.

b/ Samochodowe dwu rzędowe 40,szt;

ćj Motocyklowe 350 szt,

eJ Motorowerowe 200 szt.

z. Tablice tymczasowe:

al Samochodowe jednorzędowe 1O szt:

Eł Motocyklowe 5 szt;

cJ Motorowerowe 5:§Zt,

3. Tymczasowe badawcze:

eł Samochodowe jednorzędowe {lSę§i

b Samochodowe dwu rzędowe 4:sz.t,

Ł Tablice indywidualne:

i:ińil Samochodowe jed norzędowe 2§sz,t

bł Samochodowe dwu rzędowe 4.szŁ

,lC/_-" Motocyklowe #lśżtl

5. Tablice zabytkowe;

§/ Samochodowe jed norzędowe XSśBt:

lb/ Samochodowe dwu rzędowe 4'§żŁ

§f Motocyklowe 4.5żł.

Ralem

Zanavłia_jący sastrzega, ze poriar,* vł płv,łvższł.j tabeli ilaści tahlic są szacunkłrłe, flość tablic, kióra rosr.łiłl'e
dostarczorła Zamawiającerłu, lLzi:lezn!*fid iesi łd a:tlelkłŚci zapctrzebawar}i7. Dt}stewa łlie rłus;i tlłsjąć rłvłłlież
wszystk!łh rodzejow tablic rejestracyjrlych łł:isa;ly,ch tnł farmu!ał,zu ofeł-ŁęłąłVłn.

Wartośc netto: . . " ... . PLN (słownie: netto:...

.) + 23o/o podatku VAT ... ... ... .PLN

= brutto: PLN (słownie: brutto :

(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)


