GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy
………………………………………
pieczęć oferenta
Nazwa Zamawiającego :
……………………………………
Adres:………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………

OF E RTA
Niżej podpisany
………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba oferenta)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………,
(organ rejestrowy, numer rejestrowy, kapitał (w tym wpłacony) – jeśli dotyczy)
REGON: ……………………………………………………………………, NIP:
…………………………………………………………………………,
telefon: ……………………………………………………………………, faks:
…………………………………………………………………………,
strona internetowa: …………………………………………………, e-mail:
…………………………………………………………………….,
w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty na badania i przeglądy sprawozdań finansowych
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU na okres trzech lat obrotowych
(2021-2023) z opcją przedłużenia umowy na dwa kolejne lata obrotowe (2024-2025),
składamy niniejszą ofertę:
1)

oferujemy ceny zgodnie z Tabelą cenową będącą załącznikiem do niniejszego formularza
ofertowego;

2)

oświadczamy, że cena przedmiotu zamówienia podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający, w tym ewentualnego ryzyka wynikającego z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, uwzględnia
wszystkie dodatkowe opłaty jakie ponosi Zamawiający i nie będzie podlegała podwyższeniu lub
waloryzacji przez czas trwania umowy;

3)

oferujemy termin płatności 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo
wystawionej faktury VAT;

4)

oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania umowy z najwyższą starannością wynikającą z
zawodowego charakteru świadczonych usług, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i posiadanymi
kwalifikacjami;
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5)

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem i nie wnosimy do jego zapisów zastrzeżeń oraz
że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty;

6)

oświadczamy, że przedmiot zakupu oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone
przez Zamawiającego w Zaproszeniu;

7)

oświadczamy,

że

uważamy

się

za

związanych

niniejszą

ofertą

przez

czas

wskazany

w Zaproszeniu;
8)

oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku odwołania lub unieważnienia
postępowania lub odrzucenia naszej oferty nie przysługują nam z tego tytułu żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego;

9)

osobą upoważnioną do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze złożoną ofertą jest
……………………………………………;

10) załącznikami do niniejszej oferty są:
a) …………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………
e) ………………………………………………………………..
Oferta wraz z załącznikami zawiera …………… zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych
zgodnie z wymogami Zaproszenia.

………………………… dnia……………

………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta)
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