Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 07/2019/ELPLC

…………………………..…………………....…..

…………………………..……….

(pieczęć lub dane teleadresowe Wykonawcy/Dostawcy)

(miejscowość, data)

DO ZAMAWIAJĄCEGO
ELPLC S.A
ul. Rozwojowa 28
33-100 Tarnów

FORMULARZ OFERTY
DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:
ELPLC S.A.
ul. Rozwojowa 28
33 – 100 Tarnów
NIP: 525-26-46-827, REGON: 363707741
Email: sekretariat@elplc.com
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Wykonawca:

Adres siedziby:

Adres do korespondencji:
NIP:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Adres strony internetowej:

1

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY:
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 07/2019/ELPLC pn.: „Oprzyrządowanie CNC” w ramach
projektu nr POIR.02.01.00-00-0236/17 pn.: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego
zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej” w ramach
działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, przekładam poniższą ofertę:

OPRZYRZĄDOWANIE CNC
Lp.
1

Nazwa

Oferta

Cena netto

2.

VAT

3.

Cena brutto
Termin realizacji zamówienia [w
miesiącach]

4.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1.

Oświadczam/Oświadczamy, że określona powyżej całkowita cena brutto zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu zamówienia nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.

2.

Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz z załącznikami, uznajemy się
związani określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

3.

Oświadczam(-y), że udzielimy gwarancji na okres ……………………………………………… [w miesiącach].

4.

Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5.

Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.

Oświadczam(-y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica
przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr .............. (jeśli dotyczy)

8.

Oferta wraz z załącznikami zawiera …………… stron.

Miejscowość, dnia ……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)
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