
 
 
 

godziny otwarcia    
od poniedziałku do piątku:  10:00 – 18:00

czwartki:   8:00 – 12:00

pierwsza sobota miesiąca:   10:00 – 14:00

MM ii ee jj ss kk oo --

Rynek 2,  58

www.mbp.dzierzoniow.pl

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

w postępowaniu na „Zakup oraz dostawę

Biblioteki 

1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa:

  

.............................................................................................................................

........................................................................

2. Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa:

  

l.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Numer telefonu:   

.............................................................................................................................

4. Numer faxu, adres e-mail: 

........................................................................................

5. Numer konta bankowego

.............................................................................................................................

6. Osoba do kontaktu: 

…..........................................................................................................................................

 

   
18:00  posiadamy certyfikat  SZJ  
12:00   

14:00  NIP: 882-00-03-467    REGON:000281051
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Rynek 2,  58-200 Dz ierżoniów te l ./ fax .  74/  64 64

www.mbp.dzierzoniow.pl sekretariat@mbp.dzierzoniow.pl

FORMULARZ OFERTOWY  

„Zakup oraz dostawę prasy dla Miejsko-Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w roku 2011”  

 

I. INFORMACJA O OFERENCIE 

 

Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................................

Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

mail:   

............................................................................................................................................ 

Numer konta bankowego 

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................

Upełnomocniony 

przedstawiciel

przedsiębiorstwa

..............................

(podpis, pieczęć)

   ISO 9001  
  

REGON:000281051 

aa   PP uu bb ll ii cc zz nn aa   

g oo   

Dz ierżoniów te l ./ fax .  74/  64 64  641  

@mbp.dzierzoniow.pl 

Powiatowej 

 

............................................................................................................................................ 

.................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

....................................................  

............................................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

Upełnomocniony 

przedstawiciel 

przedsiębiorstwa 

.............................. 

(podpis, pieczęć) 



 
 
 

godziny otwarcia    
od poniedziałku do piątku:  10:00 – 18:00

czwartki:   8:00 – 12:00

pierwsza sobota miesiąca:   10:00 – 14:00

MM ii ee jj ss kk oo --

Rynek 2,  58

www.mbp.dzierzoniow.pl

Przystępując do udziału w postępowaniu na 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie

oświadczam, że: 

I. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

II. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, bądź przedstawię 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdol

III. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

IV. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 

prawdziwość powyższych danych 

 

 

 

   
18:00  posiadamy certyfikat  SZJ  
12:00   

14:00  NIP: 882-00-03-467    REGON:000281051
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Rynek 2,  58-200 Dz ierżoniów te l ./ fax .  74/  64 64

www.mbp.dzierzoniow.pl sekretariat@mbp.dzierzoniow.pl

……………………

II. OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

c do udziału w postępowaniu na „Zakup oraz dostawę

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w roku 2011

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

wymaganiami ustawowymi. 

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, bądź przedstawię 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 

rawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

 

Upełnomocniony 

przedstawiciel

przedsiębiorstwa

....................

(podpis, pieczęć)

Data 

………………………

   ISO 9001  
  

REGON:000281051 

aa   PP uu bb ll ii cc zz nn aa   

g oo   

Dz ierżoniów te l ./ fax .  74/  64 64  641  

@mbp.dzierzoniow.pl 

…………………… 

 Data  

 

„Zakup oraz dostawę prasy dla 

w roku 2011”  

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, bądź przedstawię 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 

wierdzam własnoręcznym podpisem. 

Upełnomocniony 

przedstawiciel 

przedsiębiorstwa 

............................................. 

(podpis, pieczęć) 

Data  

……………………… 



 
 
 

godziny otwarcia    
od poniedziałku do piątku:  10:00 – 18:00

czwartki:   8:00 – 12:00

pierwsza sobota miesiąca:   10:00 – 14:00
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www.mbp.dzierzoniow.pl

na „Zakup oraz dostawę prasy dla Miejsko

w Dzierżoniowie w roku 2011” 

W nawiązaniu do zaproszenia do 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie

wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamów

CAŁKOWITY KOSZT ZAMÓWIENIA WYNOSI ..

(słownie: …złotych /100 brutto)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje

Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy 

będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ, który w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

 

Załączniki: 

Formularz cenowy 
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III. OFERTA CENOWA 

prasy dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 

”  

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: „Zakup oraz d

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w roku 2011

wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia 

AŁKOWITY KOSZT ZAMÓWIENIA WYNOSI ... zł brutto, 

brutto) 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy 

ałącznikiem nr 3 do SIWZ, który w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

Upełnomocniony 

przedsiębiorstwa

....................

(podpis, pieczęć)

………………………
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Dz ierżoniów te l ./ fax .  74/  64 64  641  
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Powiatowej Biblioteki Publicznej 

Zakup oraz dostawę prasy dla 

w roku 2011”, oferujemy 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy 

ałącznikiem nr 3 do SIWZ, który w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

Upełnomocniony 

przedstawiciel 

przedsiębiorstwa 

 

.................................................. 

(podpis, pieczęć) 

Data  

……………………… 


