Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.

Oferta dla Sławomir Grzybek „AGAT”
ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała
NIP: 5740004144

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 09.04.2021 dotyczące zakupu: Pilarki panelowej
CNC model Kappa 80, do obróbki różnego rodzaju płyt meblarskich, związane z projektem pn.
„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, dywersyfikacja oferty produktowej oraz poprawa
infrastruktury firmy poprzez modernizację hali, zakup centrum wiertarskiego CNC, obrabiarki do drewna”
W ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w
zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym na Zapytaniu ofertowym 1/2021.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa: …………………………………………………..…….……….
Adres: ……………………………………………….….….….………..
NIP: …..……………………………………………….….……….…..…
Regon: …………………………………………………..………….…..
Tel./Fax: …………………………………………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………….
Osoba do kontaktu: ……………………………………………
II. Warunki cenowe oferty
Lp.

Przedmiot zamówienia

1

Pilarka CNC

Cena netto w PLN

Cena brutto w PLN

Okres gwarancji …………………………………………...… miesięcy, od dnia podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego
Czas realizacji zamówienia ……………………… tygodni od dnia podpisania Umowy
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Czas reakcji serwisu …………………………………………rozumiany jako dotarcie serwisanta
do siedziby firmy Zamawiającego
Ważność oferty …………………………..…dni od zakończenia terminu składania ofert
III. Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza że:
1. Zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego, oraz uzyskał konieczne informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
2. Zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie
wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
3. Uważa się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
4. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie są aktualne, prawdziwe i zgodne ze specyfikacją
wskazaną w Zapytaniu ofertowym.
5. W cenie oferty uwzględnił wszystkie wymagania, oraz wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
6. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7. Nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.
8. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.
9. Zapoznał się ze wzorem i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy.
10. Zapoznał się informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu ofertowym, w szczególności co do celu, zakresu oraz czasie ich przetwarzania.
Przyjmuje także do wiadomości, że administratorem tych danych osobowych jest firma
Sławomir Grzybek „Agat” w Białej, ul. Jasnogórska 27 a wszelkie dodatkowe informacje może
uzyskać w siedzibie firmy lub poprzez dane teleadresowe znajdujące się na stronie
http://agatmeblegrzybek.eu/.

……………………………….
Miejsce i data

…………………………………….
Podpis Wykonawcy

2|Strona

