Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 3/2017/PJ/1.4.1/RPOWP
………………………, dnia ……………………
Dane oferenta:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………………………….…………………………………….
NIP: ……………………………………………………..…….
REGON: ……………………………………………….……
Tel.: ……………………………………………………….….
Osoba do kontaktu: …………………………….…….

Formularz oferty
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 3/2017/PJ/1.4.1/RPOWP na dostawę Suszarni
próżniowej w ramach projektu pn. „Rozwój PJORO Sp. z o. o. poprzez rozszerzenie oferty firmy
o stoły z innowacyjnym rodzajem blatu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I.
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1.
Dotacje bezpośrednie, niniejszym składamy ofertę dotyczącą realizacji ww. przedmiotu
zamówienia.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
Cena netto: ………………………. zł
Podatek VAT: ……………………. zł
Cena brutto: ……………………… zł
Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……….. miesięcy.
Deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do …………....
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy
postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu
ofertowym.
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7.

W przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach określonych w zapytaniem ofertowym.
8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
9. Oświadczamy, iż w cenie uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania
ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
10. Oświadczamy ponadto, że:
 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie
zamówienia.
11. Złącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część oferty
są:
1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
2) ……………………………………………………………………….……………………..
3) ………………………………………………………………………………………………

……….…..……………………………………………...………………..
Czytelny podpis
uprawnionego przedstawiciela Oferenta
oraz pieczęć firmowa Oferenta
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