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Załącznik nr 1  
………………………… dn. …………….2019 r. 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

do Zapytania ofertowego nr 02/06/2019 z dnia 18.06.2019 r 

 

 
na dostawę, montaż, i uruchomienie w miejscowości Łódź, 93 – 231, ul. Dostawcza 4 „Centrum wiertarsko-

frezarskiego 5-osiowego”, realizowanego w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki aku-

stycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu 

nr POIR.03.02.01-10-0012/18. 

 

 

 

Dane Oferenta:  

Nazwa (firma) ...........................................................................................................  

Adres siedziby ...........................................................................................................  

Osoba do kontaktu ....................................................................................................  

Tel.………………………………………………………………………………………………………………………..  

E-mail .......................................................................................................................  

NIP ...........................................................................................................................  

 

1. Oświadczenia 

Lp. Oświadczenie Tak/Nie 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Oświadczam, że nie jestem powiązany z Za-

mawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnio-

nymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonują-

cymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepro-

wadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powino-

wactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugie-

go stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

2. Oświadczam, iż przedmiot niniejszej Oferty spełnia wszystkie podstawowe założe-

nia i parametry techniczne o których mowa w załączniku nr 2 do Zapytania oferto-

wego (Specyfikacja wymagań minimalnych), co zostało potwierdzone w załączniku 

nr 3 do niniejszej oferty. 

 

 Spełniam warunki dotyczące:  

− posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

− odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową 

realizacje zamówienia. 
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3. Cena 

 

Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć, zamontować i oddać do użytku Centrum wiertarsko-frezarskie 5-osiowe typ 

……….. rok produkcji ……………., zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr 02/06/2019 i 

załączniku nr 2 (Specyfikacja wymagań minimalnych ) z dnia 18.06.2019 r, w cenie netto: …………………….…… 

(słownie: …………………………………………………………….) + należny podatek VAT (jeżeli dotyczy). 

 

W powyższej cenie zawarto: 

− dostawę, montaż i uruchomienie 1 szt. Centrum wiertarsko-frezarskie 5-osiowe  

− dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim 

− sterowanie oraz instrukcje sterowania w języku polskim 

− deklarację zgodności CE w języku polskim 

 

4. Termin wykonania zamówienia  

 

Oczekiwany termin realizacji: 31.03.2020 

 

Deklarowany termin realizacji przez oferenta: ……………………… 

 

 

5. Okres gwarancji. 

Niniejszym zobowiązuję się udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na okres ………….. miesięcy (słownie: 

………………….) lub  …………………… (rbh) roboczogodzin, od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 

udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. 

„Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” 

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na 

rynek.  

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres email   

 

 

Załączniki do oferty: 

1. Zal2 Specyfikacja Centrum wiertarsko-frezarskie 

2. Zal3 Kryteria wejściowe Centrum wiertarsko-frezarskie 

3. Oświadczenie brak powiązań. 
 

Niniejszym oświadczam, iż pozostaję związany ofertą 45 dni. 

 

…………………………… dnia …………..     ………………………………………………….. 

         (Pieczęć firmowa oraz podpis Oferenta) 


