
Załącznik nr 2 do SIWZ

1230 szt. ……………………………………………………

……………………….. / netto PLN

70 szt. ……………………………………………………

………………………. / netto PLN

PLN NETTO ……………………………………………………

………………………………………..

%PLN Podatek od towarów i usług  (VAT)

………. (%) ……………………………………………………

…………………………………………

1230 szt.
……………………………………………………

………………………….. / brutto PLN

70 szt.
……………………………………………………

………………………….. / brutto PLN

PLN BRUTTO ……………………………………………………

……………………………………….

……………………………………………………

……………………………………….

□ wybór oferty nie będzie prowadzć do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

□

UWAGA: 

Oświadczamy , że:

Miejscowość: ……………………………...….., data:……………………………..

      

……………………………

1.    Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych: Korpus brązowy, pokrywa 

brązowa (biotajner) o pojemności 140L

2.    Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych: Korpus brązowy, pokrywa 

brązowa (biotajner) o pojemności 240L

………………………………………….

"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.: 44-6330815/6330819

…………………………………………. / netto PLN

…………………………………………. / netto PLN

wybór oferty  będzie prowadzć do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… których dostawa lub świadczenie będzie prowadzć do jego 

powstawania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to : 

....................................................................zł netto
w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznacy żadnego z wariantów zamawiajacy przyjmie, ze wybór oferty nie będzie 

prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiajacego.

zapoznaliśmy się z zakresem prac określonym w przedmiocie zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

bez uwag warunki zawarte w projekcie umowy.

……………………………………………………

……………………………………….

Wartość całkowita przedmiotu zamówienia /brutto/

Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o 

pojemności 240L

Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o 

pojemności 140L

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe)

Podpisy (pieczątki)

Warunki gwarancji

                                                  Zamawiający

                                                   Wykonawca

                                                     Przedmiot 

zamówienia

(podpis osoby lub osób figurujących w 

rejestrach uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy lub 

uprawnionych we właściwym 

upoważnieniu)

Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o 

pojemności 140L

Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o 

pojemności 240L

Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o 

pojemności 140L

Cena za 1 szt pojemnika (netto)

Podatek VAT od wartości całkowitej przedmiotu 

zamówienia

Wartość całkowita przedmiotu zamówienia 

/netto/

Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o 

pojemności 240L

Warunki płatności

Termin realizacji 


