...................................., dnia ............................
(miejsce i data przygotowania oferty)

FORMULARZ OFERTOWY
W imieniu firmy

(nazwa, adres siedziby Oferenta, NIP, REGON, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
nr 7/4.4/2015 z dnia 02.12.2015 r.
na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami
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 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
przedstawiam następującą ofertę:

1. Przedmiot oferty (opis podstawowych parametrów – można załączyć osobną specyfikację
lub dokument):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Cena z dostawą i instalacją: ……………… PLN netto + …% VAT = ………….…… PLN
brutto
3. Termin dostawy (w dniach): ………………………………………………………

Termin ważności oferty wynosi 60 dni od dnia jej przygotowania.

ZAKUP JEST REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/4.4/2015:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i uznaję się za związanego
określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem wszelkie
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym
wymaganiami technicznymi zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania działalności
obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oświadczam, że niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
5. Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Oferentem, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
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.
6. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
przedmiotu Zamówienia w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego w Zapytaniu
ofertowym.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (jeśli dotyczy):
1. …

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

ZAKUP JEST REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

