
Załącznik nr 2 do SIWZ

Korpus Pokrywa

120 l szary antracyt szary antracyt
240 l szary antracyt szary antracyt
1100 l szary antracyt szary antracyt
120 l żółty żółty
240 l żółty żółty
1100 l żółty żółty
120 l niebieski niebieski
140 l brązowy brązowy

240 l brązowy brązowy

Korpus Pokrywa

120 l szary antracyt szary antracyt

240 l szary antracyt szary antracyt

1100 l szary antracyt szary antracyt

120 l żółty żółty

240 l żółty żółty

1100 l żółty żółty

120 l niebieski niebieski

140 l brązowy brązowy

240 l brązowy brązowy

Korpus Pokrywa

120 l szary antracyt szary antracyt 800

240 l szary antracyt szary antracyt 1 000

1100 l szary antracyt szary antracyt 210

120 l żółty żółty 100

240 l żółty żółty 3 900

1100 l żółty żółty 140

120 l niebieski niebieski 7 800

140 l brązowy brązowy 23 600

240 l brązowy brązowy 450

……..%

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

Miejscowość: ..................................., data: …………………...2017 rok …………………………………………
podpis

 Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

  Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów    

i usług: .................................................................................................................., których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ...............zł netto.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie 

będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY

3 900
140

7 800
23 600

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg poniższej specyfikacji:

Ilość (szt.)

800
1 000

210

Wykonawca

Cena netto za 1 szt. (PLN)

Wartość całkowita przedmiotu zamówienia (brutto)

Termin realizacji

Warunki płatności

Warunki gwarancji

Wartość całkowita przedmiotu zamówienia (netto)

Wartość netto (PLN)

Podatek VAT od wartości całkowitej przedmiotu zamówienia

Cena za 1 szt. 

pojemnika (netto)

Wartość netto

Pojemność
Kolorystyka

Ilość (szt.)

Pojemność
Kolorystyka

Zamawiający

RAZEM

Pojemność
Kolorystyka

"EKO - REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie                        

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18

NIP: 769-19-17-979; REGON: 590765381

KRS: 0000005790

Tel/fax.: 44 633 08 15/44 633 08 19

100

450

38 000


