Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego nr wyd001_3.2RPO/2017

..........................................................
(miejscowość i data)
.........................................................................
(nazwa i adres)
..........................................................................
(telefon)
……………………………………………………...
(adres e-mail)
FORMULARZ OFERTOWY wyd001_3.2RPO/2017
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr wyd001_3.2RPO/2017 z dnia 20/07/2017 roku, dotyczące
wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia, którym jest:
- Zakup nowej instalacji browarniczej strefy gorącej
składam poniższą ofertę.
Dostawa przedmiotu zamówienia zakończy się do ......................................... roku.
Odniesienie do kryteriów oceny:
Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena netto przedmiotu zamówienia.

C

Łączna cena ofertowa:
……………… zł netto, …………………… zł netto
Stawka podatku VAT ……..%

T

Okres termin realizacji urządzenia (T) określany w dniach od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia, potwierdzony protokołem odbioru.
………………… dni

G

Okres gwarancja na urządzenie (G) określany w dniach od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia, potwierdzony protokołem odbioru.
………………… dni
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Dodatkowe elementy oferty nie składające się na przedmiot zamówienia i które nie są oferowane
bezpłatnie w ramach realizacji zamówienia (jeśli dotyczy):
-

transport: ……………………..zł netto, …………………… zł netto

-

ubezpieczanie: ……………… zł netto, …………………… zł netto

-

instalacja: ……………………. zł netto, …………………… zł netto

-

szkolenie z obsługi: ………….zł netto, …………………… zł netto

-

inne……….……………………zł netto, …………………… zł netto

Działając w imieniu Wykonawcy:
a) Wyrażamy gotowość do podjęcia się wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie
wymienionym w Zapytaniu ofertowym nr wyd001_3.2RPO/2017.
b) Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia ......................................... roku.
c) Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
d) Do Oferty załączam specyfikację oferowanej Instalacji browarniczej strefy gorącej (opcjonalnie
adresy stron internetowych, na których dostępny jest opis elementów wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia):
……………………………………………..……………………………………………..
……………………………………………..……………………………………………..
……………………………………………..……………………………………………..
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia
oferty
Podpis
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