Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Piłsudskiego 1, 37-530 Sieniawa

ZAPYTANIE OFERTOWE : 2/GSS/2017

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa Dostawcy uwidoczniona w rejestrze:

.......................................................................................................................................................

2. Dane teleadresowe Dostawcy:

Adres ............................................................................................................................................

Telefon: ............................................................... Faks: ...........................................................
e-mail:
.......................................................................................................................................................

NIP: ...............................................................

REGON: .........................................................

3. Cena oferty:
a) Oferuję\my wykonanie dostawy agregatu prądotwórczego: ……………………………….
…………………………………………………………………… za cenę netto w kwocie
………..…………(słownie:…………………………………………………..) PLN
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b) Oświadczam\y, że oferowana cena dostawy przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie
koszty związane z wykonaniem Zamówienia tj. cenę urządzenia, koszty transportu,
montażu i uruchomienia oraz instruktażu stanowiskowego dla osób obsługujących
urządzenie.
4. Termin wykonania oferty:
Oferuję\my dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ……………………
5. Okres gwarancji
Oferuję\my okres gwarancji wynoszący ………….. (słownie ………..……………..) miesięcy.
6. Serwis gwarancyjny
Oferuję\my wykonanie serwisu gwarancyjnego w ciągu ………. godzin od momentu przyjęcia
zgłoszenia.
7. Serwis pogwarancyjny
Oferuję\my wykonanie serwisu gwarancyjnego w okresie ……………………………………
8. Oświadczenia
a) Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców.
b) Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego
i akceptuję/akceptujemy jego postanowienia.
c) Oświadczam/y, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
d) Oświadczam/y, że posiadam/posiadamy doświadczenie w realizacji dostaw agregatów
prądotwórczych.
e) Oświadczam/y, że jesteśmy w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej
wykonanie zamówienia i nie wszczęto wobec mnie/nas procesu likwidacji lub upadłości.
f) Oświadczam/y, że posiadam/posiadamy zasoby kadrowe i techniczne, które zapewniają
wykonanie dostawy oferowanego agregatu prądotwórczego terminowo i z należytą
starannością.
g) Oświadczam\y, że ponosimy pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia
przedmiotu zamówienia podczas transportu.
h) Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
i) Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
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9.

Deklaracje
Deklaruję/Deklarujemy, że akceptujemy 21-dniowy termin płatności od daty doręczenia
faktury.

10. Dokumenty dołączone do oferty
Do niniejszej oferty dołączam/y następujące dokumenty:
1) ……………………….
2) ……………………….
3) ……………………….

Data : …………………..

...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)1

podpis złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny
z podaniem imienia i nazwiska, zgodny z dokumentami rejestrowymi.
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