
ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 02.07.2020 r.

Formularz ofertowy
………………………………………… 

Miejscowość, data

Ja, niżej podpisany………………………………………..........., działając w imieniu i na rzecz  (dane Wykonawcy),

Nazwa

Adres siedziby

Nr telefonu i faksu

E-mail

NIP

REGON

Imię,  nazwisko,  nr
telefonu  i  mail  osoby
kontaktowej

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 02.07.2020 r. na zakup i dostawę równiarki z systemem
sterowania ( niwelacji ) 3D   na potrzeby firmy  Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
"DOMAX"  w  ramach  projektu  pt.  „Podniesienie  konkurencyjności  firmy  Arkadiusz  Mika
Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  "DOMAX"  poprzez  inwestycję  w  środki  trwałe”, składam(y)
niniejszą ofertę.

LP. Rodzaj sprzętu Ilość Producent/ Typ/Model Kwota netto VAT Kwota brutto 

1 Równiarka zgodna z specyfikacją 
techniczną

1

 

 

    

2
System sterowania ( niwelacji ) 3D 
zgodny ze specyfikacją techniczną 1

SUMA  ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA :

Cena oferty wyrażona jest w : …............................... (podać rodzaj waluty) 

Długość gwarancji na przedmiot
zamówienia (w miesiącach)     ……………………… miesięcy

Termin realizacji zamówienia     ……………………..  ( nie później niż do 31.10.2020r)

(pieczęć Wykonawcy)



- data wystawienia oferty:  …………………………………….
- okres ważności oferty (minimum 30 dni): …………...….……..dni od dnia następującego po upływie terminu
składania ofert
- całkowita wartość oferty netto określona w …...... (waluta) : ……………….……………
   (słownie: ........................................................................................................... )
- całkowita wartość oferty brutto określona w  …...... (waluta)  : …………………………….
   (słownie: ........................................................................................................... )

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy,  że  wyżej  podana cena   obejmuje  realizację  wszystkich zobowiązań Wykonawcy

opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, iż oferta ważna jest min. 30 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
5. Integralną  część  oferty  stanowi  Oświadczenie  o  braku  wzajemnych  powiązań  osobowych

i kapitałowych (załącznik nr 3), Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (załącznik nr
4), Opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 5 ) stanowiące załączniki do zapytania ofertowego
nr 1 z dnia 02.07.2020.

6. Oświadczamy,  że  zaoferowany  asortyment  Posiada  aktualne  pozwolenie  na  dopuszczenie  do
obrotu  produktów  w  Polsce  zgodnie  z  dyrektywami  unijnymi  i  ustawodawstwem  polskim  tj.
deklaracje zgodności, certyfikat CE lub równoważne.

Do formularza ofertowego dołączamy następujące załączniki (oświadczenia, zaświadczenia, specyfikacje
techniczne, itp.):
1. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych
2. Załącznik nr 4 – oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia 
4.  Odpis z  właściwego rejestru  (do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o działalności  Gospodarczej  albo
Krajowego  Rejestru  Sądowego)  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, lub ich odpowiednika stosownego do kraju siedziby oferenta wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy )*

Tajemnica przedsiębiorstwa
Niniejsza oferta:
a) nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* 
b) zawiera  na  stronach  nr  od  ____  do  ____  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. 

.............................................. ……………………………………………. 
Miejscowość i data                                                                                                Podpis i pieczęć Oferenta

*Niepotrzebne należy skreślić
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