Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .........................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
REGON: ..................................................................
NIP: ...............................................................
Tel: ..........................
Fax: .................................
e-mail: ….............................................................
Odpowiadając na zaproszenie Zakładu Stolarskiego Andrzej Prokopczyk
do składania ofert na zakup dwustronnej formatyzerko-oklejarki do obróbki prostych, wąskich powierzchni
elementów, oklejania ich różnymi rodzajami obrzeży i obróbki końcowej - 1 szt.
oferujemy:
dostawę urządzenia:
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
(należy podać producenta oraz typ / model oferowanego urządzenia)
za cenę:
Cena netto: ….................................
Wartość brutto: .................................
Słownie brutto : ......................................................................................................................
UWAGA!
W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona po kursie średnim NBP z dnia
otwarcia oferty.
Deklarujemy, iż oferowane przez nas urządzenie osiąga maksymalną prędkością obróbki krawędzi zespołu
frezującego na poziomie ............ m/min.*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, iż na cały zakres dostawy udzielimy ............... miesięcznej
gwarancji**.
Deklarujemy, iż zrealizujemy przedmiot dostawy w terminie max. 5 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Oświadczamy, iż upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności złożonej przez nas oferty oraz
nie wnosimy uwag co do prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że jesteśmy firmą która posiada odpowiednie przygotowanie oraz potencjał techniczny
zgodny z wymogami, który pozwoli nam, w momencie uzyskania zamówienia, na jego realizowanie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do jego zrealizowania w ramach
zaoferowanej ceny ofertowej.
Oświadczamy, iż czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres min. 30 dni od daty otwarcia ofert.
Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, iż w relacji pomiędzy naszą firmą a zamawiającym t.j.

9.

Zakładem Stolarskim Andrzej Prokopczyk ul. Przemysłowa 2, 16-010 Wasilków nie zachodzi konflikt
interesów i nie jesteśmy powiązani z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykaz załączników do oferty:
1.
2.
3.

Opis, specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia zawierająca informacje potwierdzające
spełnienie stawianych wymagań technicznych;
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy
(tylko jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru).
….................................................................................................................

..........................................
Miejscowość, data
...................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

*parametr musi znajdować potwierdzenie w oficjalnych dokumentach, folderach.
** należy wpisać deklarowany okres gwarancji nie mniejszy niż 12 miesięcy.

