Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/12/2017 z dnia 11.12.2017 na „Dostawa oraz montaż
zespołu do spalania mokrych trocin i zrębków z urządzeniami towarzyszącymi celem
modernizacji kotłowni” firmy Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk będące przedmiotem niniejszego
zamówienia, składamy poniższą ofertę:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
NIP
Dane Osoby Kontaktowej:
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia
zamówień podmiotom powiązanym
(TAK / NIE)
(Dołączono oświadczenie o braku powiązań osobowych /
kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego)
Podmiot spełnienia warunek udziału w postępowaniu
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
(TAK / NIE)
(Oferent złożył oświadczenia, iż nie zalega w opłacaniu
podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne. Oświadczenia te stanowią część niniejszego
formularza ofertowego)
Parametry oferty:
Okres związania oferta

120 dni kalendarzowych

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty oraz specyfikacja
oferowanego urządzenia):
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Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:
Cena netto przedmiotu zamówienia (PLN)*
*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż
PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona
przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP (tabela
A) dostępnego w dniu 11.12.2017.

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot
zamówienia za cenę netto SUMA:
Cena netto:

Kwota podatku od towarów i usług VAT*:
Kwota podatku VAT:
*w przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż
PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona
przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP (tabela
A) dostępnego w dniu 11.12.2017.
Cena brutto przedmiotu zamówienia (PLN)*
*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż
PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona
przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP (tabela
A) dostępnego w dniu 11.12.2017.

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot
zamówienia za cenę brutto SUMA:
Cena brutto:

Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz jego Załącznikami, nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
realizację zamówienia.
4. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym.
5. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikami.
6. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (zobowiązujemy) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
Załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym.
2. Inne – …. (wymienić jakie)

Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia oferty
Stanowisko służbowe

2

Data i podpis

3

