Załącznik do Zapytania Ofertowego

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................
Adres ......................................................................................................................

TEL./FAX: .............................................................................................................
REGON ..................................................................................................................
NIP .........................................................................................................................

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 001/2017 Zamawiającego BMB Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 5, 05-600
Grójec z zachowaniem zasad konkurencyjności, składam/y niniejszą ofertę na dostawę maszyny
tabletkującej o następującej specyfikacji: (może zostać dołączona w odrębnym dokumencie – wskazać
dokument) ...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ...................................................................................................................
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, za ryczałtową cenę:
Łącznie netto ……………………………. zł

(słownie netto ……………………………………………………………………………… zł),
Łącznie brutto ……………………………... zł

(słownie brutto …………………………………………………………………………….. zł ),

w tym VAT ………………. zł

(słownie VAT …………………………………………………………………..zł).

2. Posiada uprawnienia do prawidłowego wykonywania działalności lub czynności związanej z realizacją
zamówienia.

3. Spełnia warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym dotyczące Wiedzy i doświadczenia, Potencjału technicznego,

Osób zdolnych do wykonania zamówienia, Sytuacji ekonomicznej i finansowej do prawidłowego wykonania
zamówienia.

......................................................, .............................., .....................................................................................
miejscowość

data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

4. Zobowiązuje się zrealizować zamówienie w wymaganym terminie.

4. Zapoznała się ze Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Zapoznała się ze wzorem umowy i akceptuje wszystkie warunki w niej określone – załącznik nr 2.

6. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

7. W przypadku wyboru oferty, firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8. Załącza do niniejszego formularza następujące załączniki, stanowiące integralną część oferty:

1) KRS lub EDG lub dokument równoważny, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

......................................................, .............................., .....................................................................................
miejscowość

data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

