POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

Za !cznik"nr"1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy
………………………………………
piecz !"oferenta
Nazwa"Zamawiaj!cego:
……………………………………
Adres:……………………………………………
NIP:…………………………………………………

OF ERTA
Ni#ej"podpisany
…………………………………………………………………………………………………………………………,"
dzia$aj%c"w"imieniu"i"na"rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………"
(nazwa i siedziba oferenta)
……………………………………………………………………………………………………………………………
(organ"rejestrowy,"numer"rejestrowy,"kapita$"(w"tym"wp$acony)"– je&li"dotyczy)
REGON:"………………………………………………………,
NIP:……………………………………………………………………,
telefon:"……………………………………………………………,"faks:"………………………………..…………,
strona"internetowa:"………………………………………………, e-mail:"……………………………………….,

w odpowiedzi na Zaproszenie"do"z$o#enia"oferty"na"badania"sprawozda'"finansowych"Powszechnego"Zak$adu"
Ubezpiecze'"na"*ycie"SA na okres pi#ciu lat obrotowych (2024-2028) z"opcj%"przed$u#enia"umowy"na"dwa
kolejne lata obrotowe (2029-2030), sk$adamy"niniejsz%"ofert :
1)

oferujemy ceny zgodnie z Tabel! cenow! b"d!c! za#!cznikiem do niniejszego formularza ofertowego;

2)

o$wiadczamy, %e cena przedmiotu zamówienia podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia jakie ponosi Zamawiaj!cy, w tym ewentualnego ryzyka wynikaj!cego z okoliczno$ci, których
nie mo%na by#o przewidzie& w chwili zawierania umowy, uwzgl"dnia wszystkie dodatkowe op#aty jakie
ponosi Zamawiaj!cy i b"dzie podlega#a rewaloryzacji przez czas trwania umowy w sposób opisany w
punkcie X.4 Zaproszenia do z#o%enia oferty;

3)

oferujemy termin p#atno$ci 30 dni od daty dor"czenia Zamawiaj!cemu orygina#u prawid#owo
wystawionej faktury VAT;

4)

o$wiadczamy, %e zobowi!zujemy si" do wykonania umowy z najwy%sz! staranno$ci! wynikaj!c! z
zawodowego charakteru $wiadczonych us#ug, zgodnie z najlepsz! swoj! wiedz! i posiadanymi
kwalifikacjami;
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5)

o$wiadczamy, %e zapoznali$my si" z Zaproszeniem i nie wnosimy do jego zapisów zastrze%e' oraz %e
zdobyli$my wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty;

6)

o$wiadczamy, %e przedmiot zakupu oferowany przez nas spe#nia wszystkie wymogi okre$lone przez
Zamawiaj!cego w Zaproszeniu;

7)

o$wiadczamy, %e uwa%amy si" za zwi!zanych niniejsz! ofert! przez czas wskazany w Zaproszeniu;

8)

o$wiadczamy, %e akceptujemy warunek, i% w przypadku odwo#ania lub uniewa%nienia post"powania lub
odrzucenia naszej oferty nie przys#uguj! nam z tego tytu#u %adne roszczenia w stosunku do
Zamawiaj!cego;

9)

osob! upowa%nion! do przeprowadzenia wszelkich czynno$ci zwi!zanych ze z#o%on! ofert! jest
……………………………………………;

10) za#!cznikami do niniejszej oferty s!:
a) …………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………
c)

…………………………………………………………………

d) …………………………………………………………………
e)

………………………………………………………………..

Oferta wraz z za#!cznikami zawiera …………… zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami Zaproszenia.

………………………… dnia……………

………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do sk#adania
o wiadcze!"woli"w"imieniu"oferenta)
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