Systemy Grzewcze "BADAN"
Mirosław Badan
Ul. Bielska 55a Roczyny
34-120 Andrychów

FORMULARZ OFERTY

1. DANE WYKONAWCY
Wykonawca/Wykonawcy:

Adres:

NIP:
REGON:
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z Zamawiającym:
Tel./e-mail:
Wykonawca jest mikro \ małym \ średnim \ dużym przedsiębiorcą (wykreślić niepotrzebne)
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
e-mail
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż
adres siedziby):

2. CENA OFERTOWA I OFEROWANY OKRES GWARANCJI

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy Systemy Grzewcze "BADAN" Mirosław Badan Ul. Bielska
55a Roczyny 34-120 Andrychów w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup analizatora
spalin” oferuję analizator spalin……….……..………..( marka i model ) na warunkach określonych w
Zapytaniu Ofertowym (ZO) za cenę ryczałtową w kwocie: 1)

Cena ryczałtowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

zł

Słownie złotych:
Oferowany okres gwarancji producenta na całość przedmiotu
zamówienia: 2)

m - cy

1)

cena ryczałtowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Zapytaniem
Ofertowym.

2)

oferowany okres gwarancji wyrażony w pełnych miesiącach – okres nie krótszy niż 24
miesiące, nie dłuższy niż 60 miesiące.

3. Oświadczenia i zobowiązania oferenta:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
b) Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu
zamówienia zawarte w Zapytaniu ofertowym.
c) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
4. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności:
Zaznaczyć złożony
dokument

Lp.

Wykaz złożonych dokumentu

1.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wg
wzoru zał. nr 1 do ZO

2.

Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy np: KRS, CEIDG, pełnomocnictwo

5. Wyrażam zgodę na udostępnienie zamawiającemu danych zawartych w powyższej ofercie w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz kontroli tego postepowania przez
instytucje uprawnione.
6. Podpisy
Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby upoważnionej do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy

Miejscowość i data

