...................................., dnia ............................
FORMULARZ OFERTOWY
W imieniu firmy

(nazwa, adres siedziby Oferenta, NIP, REGON, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
nr 3/4.4/2015 z dnia 09.10.2015 r.

przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych nieruchomości (hali produkcyjnej i
otoczenia) usytuowanej w Tucznie przy ul. Bydgoskiej 10
w ramach realizacji projektu pt.
„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
przedstawiam następującą ofertę:

Lp.
1
a.
b.

c.

Nazwa

Oferta

Cena całkowita netto, w tym:
Przeprowadzenie adaptacji wewnątrz hali na potrzeby
przygotowania obiektu do instalacji linii technologicznej.
Przeprowadzenie adaptacji na zewnątrz hali na potrzeby
przygotowania obiektu do instalacji i funkcjonowania linii
technologicznej.
Przeprowadzenie modernizacji drogi wewnętrznej i placów
manewrowych

OŚWIADCZENIA OFERENTA:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym nr 3/4.4/2015 i uznaję się za
związanego określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
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2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny ze opisem przedmiotu zamówienia, w tym
wymaganiami technicznymi zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 3/4.4/2015.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą nie mniej niż 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. Oświadczam, że posiadamy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania
działalności obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego nr 3/4.4/2015.
5. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
wykonanie Zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym
nr 3/4.4/2015.
6. Oświadczam, że niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (jeśli dotyczy):
1. …

…….……………………………………………………...
(pieczęć firmowa i podpis Wykonawcy)
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