Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Pieczątka firmowa Wykonawcy

OFERTA
W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie p.n.:

Dostawa mobilnej ramy ekranowej wraz z ekranem do projekcji 2d/3d
składam ofertę na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
Zapytaniu ofertowym,
za cenę łączną w wysokości: ................................................ złotych brutto
(słownie:...........................................................................................................................) złotych,
podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……………………………………
wartość netto ……………………………………(słownie: …………………………….. zł),
w tym:

Oświadczamy, że:
–

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, w tym
demontaż starej ramy, dostawa, montaż i szkolenie dwóch pracowników,

–

oferuję minimum 24-miesięczny okres gwarancji na dostarczoną ramę i ekran.

–

zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami, wyjaśnieniami oraz zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

–

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

–

zapoznaliśmy się z zasadami postępowania,

–

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

–

za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr .................. –
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1,

–

akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy dołączonym
do Zapytania ofertowego jak również pozostałe postanowienia projektu umowy,

–

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy dołączonym do Zapytania ofertowego w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

–

przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym i projekcie
umowy.

–

jesteśmy świadomi, że na podstawie art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1137 z późn. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od
banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
sami2/przy udziale podwykonawców2:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(zakres powierzonych części zadania)

Dokumenty:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. KRS lub wpis do ewidencji – str. ................... oferty

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
…………………………………………………………………………………………….

.................................................................................
(data, podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) Wykonawcy )
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Niepotrzebne skreślić

