Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/04/2018 – formularz ofertowy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

(pieczątka)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma):……………………………………………………………………
Siedziba: .................................................................................. …………………………..…………………………………
Numer telefonu ...............................................Numer fax ……………………………….
Numer REGON ................................................. Numer NIP……………………………….

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym za następującą cenę oraz z uwzględnieniem następujących
okresów gwarancji
Wartość brutto słownie:

………………………………………………………………………………

Wartość słownie netto: ………………………………………………………………………………
(w tym podatek VAT): ………………………………………………………………………

Rodzaj
urządzenia

Cena
netto/1
szt.

VAT
w%

PLN
1

2

Cena
brutto/1
szt.

Liczba
szt.

PLN
3

4

Wartość
brutto
(dxe)

Model
oferowanego
urządzenia

Okres
gwarancji
w
miesiącach

7

8

PLN
5

6

Opaski i
skonfigurowane
urządzenia do
systemu
teleopieki

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych
określonymi w nich zasadami postępowania.
2. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie i zgodnie z warunkami określonym w zapytaniu
ofertowym.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.
5. Oświadczamy, że wzór umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na proponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, że ja/my (imię i nazwisko) ……………….………………….. niżej podpisany/i jestem/śmy
upoważniony/eni do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ……………………..
7. Tajemnica
przedsiębiorstwa
została
zawarta
na
następujących
stronach
oferty:………………………………………………………………………………………..
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani .........................................................
tel.................................. fax ..................................... e-mail: .....................................................................
Całość naszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych kartach w liczbie ……….............................
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

