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Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 
 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty 
 

…………………………………….. 
                                                                                                                                                                                             (miejscowość i data) 

Dane dostawcy (oferenta): 

Imię i nazwisko/Nazwa:……..……………………….………….…………… 

Adres:….…………………………………………..……………….………………… 

NIP:……………………………………………………………………..………………  

REGON: ……………………………………………………………………………… 

Nr KRS (jeśli dotyczy): ……….……………………………….………………. 

Nr telefonu/Fax …………………………………….…………………….……… 

Adres e-mail: ….……..………………………………..………………….……… 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko ………………..………………….………….…………………. 

Nr telefonu: .………………………………………………….….……………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………….………………….. 

 

O F E R T A 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Zakup zasilarki do włókna zintegrowanej z zespołem 

zgrzeblarskim” z dnia ………..……….…  realizowane w ramach projektu pn. „Wprowadzenie do oferty 

PPHU Eurowolle kołdry rehabilitacyjnej z wypełnieniem wełnianym marki LanaAmore” 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym:   

 

Cena netto  ……………………….…………….. PLN  

słownie złotych: ………………………………………………………..…………….………….. 

Podatek VAT wg stawki  ……..… % wynosi ……………………………………… PLN 

Cena brutto zamówienia ……..…………………………………………………… PLN 

słownie złotych: …………………………………………………….…..…………….………….. 

 

Informuję, iż cena netto zamówienia obejmuje:  

- cenę zasilarki do włókna wynoszącą    …………….…………... PLN netto; 

- cenę zespółu zgrzeblarskiego wynoszącą   …………………….……. PLN netto. 
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Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z treścią i warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/am wszelkie informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty 

i realizacji przedmiotu zamówienia;  

 oferowane środki trwałe spełniają wymogi techniczne i funkcjonalne zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazane w punkcie 2.1. zapytania ofertowego pn. „Zakup zasilarki do 

włókna zintegrowanej z zespołem zgrzeblarskim”; 

 

Udzielam Zamawiającemu ……………. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty 

jego odbioru (daty dostawy wskazanej w protokole odbioru).  

 

Oferowany czas reakcji serwisowej  (podany w godzinach, maksymalny czas reakcji serwisowej od 

momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego) wynosi ……………… godzin.  

 

Przyjmuję warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej 

oferty, do zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego, 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym i jego załącznikach.  

 

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie zostało wszczęte lub nie jest prowadzone 

postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.  

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert. 

 

Oświadczam, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach nr:  

…………………………..……..………., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

 

Oferta wraz z załącznikami składa się z …………… kolejno ponumerowanych stron, w tym  

oświadczenia i dokumenty stanowiące jej integralną część tj.: 

 
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

3. Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

      ……………………………………………….…….…………… 
Pieczęć i podpis dostawcy/osób uprawnionych 
do reprezentowania dostawcy 


